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Vydavateľstvo ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA práve 

v týchto dňoch oslavuje 30 rokov od svojho vzniku.

Tri desaťročia fungovania na takom špecifi ckom 

a pomerne malom priestore, akým je slovenský trh 

s pedagogickou literatúrou, sú aj vo svete vzácnym javom. 

Zažili sme spolu s vami na vlastné oči všetky školské 

reformy, snažili sme sa spolu s vami vyrovnať 

sa s problémami, ktoré naše školy trápili.

Za ten čas sme priniesli do škôl a do školských lavíc viac 

ako 600 kvalitných a obľúbených titulov. Niektoré 

z nich vďaka svojej kvalite vzdelávajú už tretiu generáciu. 

Šlabikáre ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA priniesli základy 

gramotnosti doslova väčšine slovenských detí. Naše 

učebnice vyhrali mnohé odborné ocenenia a dodnes 

sú obľúbenými titulmi medzi učiteľmi i žiakmi.

Cesta ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA sa rozhodne nekončí. 

Neustále prichádzame s novými konceptmi, novými 

projektmi a novými titulmi. Niektoré z nich objavíte 

aj v tomto novinkovom katalógu.

Idea ostáva rovnaká ako v čase vzniku nášho vydavateľstva 

– v čo najväčšej miere inovovať formu a obsah učebníc, 

uľahčiť prácu učiteľom a žiakom sprostredkovať chuť 

vzdelávať sa a objavovať.

Sme radi, že sa nám to už 30 rokov darí. Najmä vďaka vám, 

učiteľom a pedagogickým zamestnancom, vám, ktorí 

používate naše učebnice.

Sme tu pre vás a vďaka vám už 30 rokov. Ďakujeme.
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ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA
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Milada Caltíková
Ľubomír Lábaj

Zuzana Lauková 
Alena Polakovičová

Ľubica Štarková

N O V Ý

pre stredné školy
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olakovičová
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2021

 Sme tu pre vás  
      a vdaka vám už                30 rokov
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Metodicky upúta nielen 
začínajúceho učiteľa, 
ale aj jeho skúseného kolegu.

Súbor pracovných učebníc tvorí ucelený program 

na vyučovanie slovenského jazyka na 1. stupni ZŠ. 

Spojenie učebnice, pracovného zošita a zošita je 

vhodný spôsob, ako ušetriť čas, ktorý môže učiteľ 

venovať zaujímavým aktivitám, hrám či diskusiám 

so žiakmi.

  Pracovným charakterom nadväzuje na obsah 

učiva v 1. ročníku ZŠ.

  Žiak aktívne spoluvytvára a zasahuje do učebnice 

(nalepuje, píše, spája, ilustruje, lúšti tajničky či šifry...).

  Žiaci si sami osvojujú gramatické a pravopisné 

pravidlá pozorovaním rôznych jazykových situácií.

  Pracovná učebnica podporuje tvorivosť 

a individuálny prístup.

  Iniciuje prácu v skupine.

  Umocňuje sebakontrolu a sebarefl exiu žiakov.

NOVÝ Slovenský jazyk  
  pracovné učebnice 
pre 2. - 4. ročník ZŠ

 Z. Stankovianska, R. Culková
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Metodická príručka pre učiteľov 

obsahuje riešenia, námety, metodické 

rady a priestor na vlastné poznámky.

BONUS

EDITOVATEĽNÝ TVVP

na stiahnutie
www.orbispictus.sk
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Metodická príručka pre učiteľov 

obsahuje riešenia, námety, metodické

rady a priestor na vlastné poznámky.
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PRIPRAVUJEME

Nálepky a záložky na okrajoch obálok 

sú praktickými pomocníkmi pre žiakov.
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Učebnica a pracovný zošit v jednom

Pracovné listy pre rýchlejšie
pracujúcich žiakov
Bonusové pracovné listy slúžia pre žiakov, 

ktorý sú na hodinách zvyčajne rýchlejší 

ako ostatní. Obsahujú rozšírené cvičenia 

na upevňovanie učiva.

Doplnkové pracovné listy – ukážkyDoplnkové pracovné listy – ukážky

1.
STUPEŇ
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ŠTIAVNICA  BANSKÁ  BYSTRICA

STREDA  LUŽNÁ  DUNAJSKÁ

a) Vypíš z textu všetky názvy obcí.

b) Vypíš z textu všetky vlastné mená.

Vytvor názvy miest a obcí spojením dvoch slov.

a) Prečítaj text.

5
6

4 Bytèa

Bytča je mesto, ktoré leží západne od mesta Žilina. Dnešné mesto vzniklo zlú-

čením obcí Velká Bytča, Malá Bytča, Beňov, Hliník a Mikšová. Názov vznikol

z vlastného mena Bytek, Bytko. K Bytči sa viaže jeden príbeh.

Povestný bubeník Vinco z Bytče na príkaz richtára

pána Mateja vraj takto bubnovával:

– Dáva sa na známosť, že
.

–

, lebo v opačnom prípade budú zastrelení.

– Dáva sa na známosť, že na okolí sa objavil besný

pes. Nech každý majiteľ si uviaže psa, lebo besný pes

už pohrýzol pána richtára a jeho ženu Ruženu a ešte iných psov.

– Dáva sa na známosť, že
.

Š. Moravčík:
(upravené)

– starosta obce v minulosti minulosti; – obilie zasiate v jeseni
Veselé potulky po Slovensku

richtár
ozimina

kto chce doma držať psa,

musí mať náhubok a musí byť uviazaný na reťazi

Všetkým majiteľom psov sa nakladá, aby

nosili košíky na pyskoch a cez deň boli uviazaní

na reťazi

ktorá gazdiná pustí hus do oziminy, bude zabitá

V. SLOVNÉ DRUHY

45

b) Odpovedz na otázky. c) Povedz, ako by mali byť správne ohlásené oznamy v označených vetách.

Ako vzniklo
mesto Bytča?

Ako vznikol názov
mesta Bytča?

Ako sa kedysi hlásili

oznamy v obci?

Ako sa volal richtár
a jeho žena?
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Prekresli čiary do štvorcovej siete presne podľa vzoru.

Spájaj a čítaj písmená v smere šípok podľa vzoru. Vzniknú ti dva názvy miest. Napíš ich.

2

1

V. SLOVNÉ DRUHY
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Prečítaj názvy miest nahlas a zisti, ktoré písmeno vypadlo. Názvy miest napíš správne.

3
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STREDA  LUŽNÁ  DUNNAAAJSKKÁÁÁ

a) Vypíš z textu všetky názvy obcí.

b) Vypíš z textu všetky vlastné mená.

Vytvor názvy miest a obcí spojenním dvochh slovv..

a) Prečítaj text.

a) Vypíš z textu všetky názvy obcí.
555
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Pospájaj horným oblúkom písmená , v smere šípky.L Ĺ

Nájdi v riadku rovnaké písmeno, ako je na začiatku. Zakrúžkuj ho.

1

2

L L
L L
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Å
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Pomenuj predmety na obrázkoch.
Tie pomenovania, v ktorých počuješ , spoj čiarou s písmenom ,
a tie, v ktorých počuješ , spoj čiarou s písmenom . (Pomôcka: )

L
Ĺ

L
Ĺ jablko, vlk, tĺčik, slnko, žĺtok, stĺp

Slová vytlieskaj po slabikách.
Jednoslabičné slová napíš.

3

L A L N R S A L Y C M L U J L O P L L H U F L V Z Y C L A R L

S Ĺ T Ý Ĺ M V Ú Ĺ T H Ĺ F H Ĺ R S Ĺ Í T Á Ĺ Ĺ P Ó É J Í Ĺ Ú

L Å

V rade písmen sa skryli slová. Nájdeš ich, ak prečiarkneš slabiku . Slová vypíš.LA4

LASTĹPLAVLNALAKĹBLAPLNKALAVLKLA

Išlo mača na polovačku?

Našlo mača pod posteľou klbko?

Zostali na stolíku z klbka nite?

Páčila sa mame mačke hra mačiatka?

Vo dvojici slov prečiarkni to slovo, v ktorom slabikotvorné / .nie je l ĺ

Zafarbené slová v texte vytlieskaj a vypíš len tie, v ktorých sa nachádza slabikotvorné .l

b) Zakrúžkuj správnu odpoveď.

a) Prečítaj text a vymysli názov príbehu. Napíš ho.

8

6

5

chlp – chlap plť – pleť vlk – vlak tĺk – tlak dĺžeň – dlážka tĺčik – tlačiť

Mača zostalo samo doma. Smutno mu bolo. Tak sa začalo hrať.
„Ľala, záclona. Moja !“ odvážne po nej , hrá sa
na horolezca. Zrazu šŕk! sa a mača letí a letí.
Dopadlo na rovné nohy, šikovné je veru. Kde je ďalšia hračka? Pod posteľou
zočilo veľké . „Ej bude !“ ádzalo mača ako
balón, kopalo ho ako loptu, gúľalo po celom byte, až z ostali len nite.
Vracia sa mačka z poľovačky, otvorí dvere a neverí očiam.

Mača zoskočí zo stolíka nití a takto sa chváli: „Vieš, mama,
ako som sa pekne hralo?“ Nie div, že aj mačka dostala chuť na hranie.
Vzala varechu a začala mača naháňať okolo .

J. Pavlovič: (upravené)Prózy kozy Rózy

poklona šplhá
Záclona odšklbla

vlnené klbo klbovačka klbko
klbka

vlastným
plného

stola

ÁNO – NIE

ÁNO – NIE

ÁNO – NIE

ÁNO – NIE

III. DELENIE SLOV NA SLABIKY
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Vymysli vety na slová so slabikotvorným : , .ĺ stĺp kĺzačka7

IIšllloo mača na polovačku?

NNNaaaaššllo mača pod posteľou klbko?

ZZZoooosstttali na stolíku z klbka nite?

PPPááááččiiila sa mame mačke hra mačiatka?

VVo dvojici slov prečiarkni to slovo, v ktorom slabikotvorné / .j ĺ/ ./

ZZafarbené slová v texte vytlieskaj a vypíš len tie, v ktorých sa nachádza slabikotvorné .

bb) Zakrúžkuj správnu odpoveď.

aa) Prečítaj text a vymysli názov príbehu. Napíš ho.

88
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LASTĹPLAVLNALAKĹBLAPLNKALAVLKLA

Myslíme na všetkých!
Séria špeciálnych pracovných zošitov je súčasťou série 

pracovných učebníc NOVÝ Slovenský jazyk pre 2. až 4. ročník ZŠ,

ale môže fungovať aj ako samostatný doplnkový pracovný zošit. 

Vznikol na podnet zvýšeného výskytu vývinových porúch učenia 

(dyslexie a dysgrafi e) na prvom a druhom stupni ZŠ.

Cieľom je týmto vývinovým poruchám predchádzať – pomocou 

preventívnych cvičení zabrániť, aby sa u žiaka poruchy rozvinuli. 

Špeciálne materiály uľahčia učiteľovi, rodičovi alebo asistentovi 

prácu, príp. ponúkajú pomalším žiakom možnosť pracovať 

primeraným tempom. Titul je vhodný na prácu v škole i doma.

NOVÝ Slovenský jazyk  
Rozvíjanie špecifi ckých funkcií žiakov 
s vývinovými poruchami učenia
pre 2. - 4. ročník ZŠ

 D. Kovárová, A. Kurtulíková

PRECVIČOVANIE  
očných pohybov. 

PRECVIČOVANIE  
sluchovej analýzy.

ČÍTANIE   
s porozumením.

ZDOKONAĽOVANIE    
techniky čítania, orien-

tácie v texte a písania 

konkrétnych slov.

PRECVIČOVANIE    
pravopisu a významu slov.

ZÁKLADY    
refl exie materinského jazyka.

ZRAKOVÁ   
diferenciácia a priestorová 

orientácia.

PRIPRAVUJEME

NOVINKA

Už za každých 

10 kusov jedného titulu 

dostane škola ďalší kus

 zadarmo

10 +1



Učebnice, z ktorých sa (mi) dobre učí 7

1.
STUPEŇ

Rozlišovacie znamienka | dĺžeň, mäkčeň

| Mačatá

| Čert

| Kráľovná

počet výskytov: 9 | slov: 21 | viet: 6

počet výskytov: 11 | slov: 23 | viet: 5

počet výskytov: 24 | slov: 21 | viet: 5

Osvojené javy: dĺžeň, mäkčeň
6

Dobrá správa. Susedova mačka má mačatá. 

Rovno osem. Stalo sa to skoro ráno. Jedno nám 

ujo podaruje. Brat mu dá meno. 

Čert je také malé čudo. Behá sem a tam. Dudre 

ako dudroš. Každá práca mu je na ťarchu. Obáva sa 

o svoj chvost. 

Mladá kráľovná sadá na trón. Jej zlatá róba je nová 

móda. Skutočná nádhera. Kráľa núkajú dúškom 

nápoja. Práve začala svadobná zábava.

| Hladoši

| Krtkovia

| Kôlňa

počet výskytov: 4 | slov: 28 | viet: 9

počet výskytov: 5 | slov: 27 | viet: 4

počet výskytov: 7 | slov: 28 | viet: 5

Osvojené javy: dĺžeň, mäkčeň, vokáň

Rozlišovacie znamienka | vokáň

7

Stôl. Na stole dva hrnce. A tam tvoje obľúbené 

jedlo. Tá lahodná vôňa ťa láka. Zvládaš to dobre. 

Čakáš. Tu pomôže iba pevná vôľa. Mama to pozná. 

Hladoši. 

Dvom krtkom sa naša pôda zdá dobrá. Od rána 

mama zakopáva o mnoho stôp ich nočnej práce. 

Už ostala celá iba jedna kôpka. Mal som dôjsť skôr.  

Kôlňa môjho starkého je ako stvorená na rôzne 

práce. Má tam svoju tajnú komôrku. Pod oknom 

je stôl. Môže na ňom pracovať. Vôňa dreva potom 

opanuje kraj okolo.

 Ak sa v diktáte nachádza také vyjadrenie, pri ktorom u dieťaťa 
predpokladáme neporozumenie (napr. veta o stopách nočnej práce krtkov), 
je potrebné ešte pred diktovaním venovať osobitnú pozornosť objasneniu 
významov (pozri podkapitolu 3.1.5).

 Slovné spojenie pod oknom treba najprv prečítať splývavo, spolu, 
potom slová pod a oknom diktovať osobitne, no so zachovaním zvukovej 
podoby zo splývavej výslovnosti, čiže čítať [pod], nie [pot].

Rozlišovacie znamienka | dĺžeň, mäkčeň

| Mačatá

| Čert

| Kráľovná

počet výskytov: 9 | slovv: 2211 | vieet: 66

počet výskytov: 11 | slovv: 233 | vieet: 55

počet výskytov: 24 | slovv: 2211 | vieet: 55

Osvojené javy: dĺžeň, mäkčeň
6

Dobrá správa. Susedova mačka má mačatá. 

Rovno osem. Stalo sa to skoro ráno. Jedno nnáám

ujo podaruje. Brat mu dá meno. 

Čert je také malé čudo. Behá sem a tam. Duuddrre 

ako dudroš. Každá práca mu je na ťarchu. OObbávaa saaa

o svoj chvost. 

Mladá kráľovná sadá na trón. Jej zlatá róba jee noová 

móda. Skutočná nádhera. Kráľa núkajú dúšškooom 

nápoja. Práve začala svadobná zábava.

| Hladoši

| Krtkovia

| Kôlňa

počet výskytov: 4 | sloov: 288 | vieett: 99

počet výskytov:: 5 | slloov: 277 | vieett: 44

počet výskytov:: 7 | sloov: 288 | vieett: 55

Osvojené javy: dĺžžeň, mmääkčeň, vvokáň

Rozlišovacie znamiennkka | vvoookkáááňňň

77

Stôl. Na stole dva hrnce. A tam tvoje obľľúúbbeenééé

jedlo. Tá lahodná vôňa ťa láka. Zvládaš to doobbrre.

Čakáš. Tu pomôže iba pevná vôľa. Mamaa to poooznnnná.

Hladoši. 

Dvom krtkom sa naša pôda zdá dobrá. OOddd ráánnnaa 

mama zakopáva o mnoho stôp ich nočneej prrácce. 

Už ostala celá iba jedna kôpka. Mal som dddôjsťť sskôôôôrr..  

Kôlňa môjho starkého je ako stvorená naa rrôzznnnee 

práce. Má tam svoju tajnú komôrku. Podd ookknooom

je stôl. Môže na ňom pracovať. Vôňa dreevvaa ppoottommmm 

opanuje kraj okolo.

Ak sa v diktáte nachádza také vyjadrenie, pri ktorom u dieťťaaťa 
predpokladáme neporozumenie (napr. veta o stopách nočneej ppprácce kkkrtkoovvv), 
je potrebné ešte pred diktovaním venovať osobitnú pozornosť objaasnnneeniuuu 
významov (pozri podkapitolu 3.1.5).

Slovné spojenie pod oknom treba najprv prečítať splývavvo, sspoolu,,
potom slová pod a oknom diktovať osobitne, no so zachovannímmm zvvukkoovvej 
podoby zo splývavej výslovnosti, čiže čítať [pod], nie [pot].

Spravodlivé diktáty 
pre 2. – 4. ročník ZŠ 

 M. Klimovič

NOVINKA

Viac ako 40 diktátov, ktoré obsahujú 

výlučne iba preberané jazykové javy.

Spravodlivé diktáty prinášajú učiteľom 

a rodičom súbor diktátov vhodný pre 

žiakov 1. stupňa ZŠ. Zameriavajú sa 

výhradne na precvičovanie jazykových 

a gramatických javov, ktoré žiaci už 

ovládajú. Texty možno využiť ako 

nácvičné alebo ako kontrolné diktáty. 

Ich poradie kopíruje zvyčajné poradie 

osvojovania si pravopisu v danom 

ročníku ZŠ.

Diktáty sú rozsahovo primerané 

a tematicky vychádzajú zo života detí 

či zo školského prostredia.

Čím je séria 
Spravodlivé diktáty 
výnimočná?

 Diktáty sú rozčlenené podľa 

rozsahu, náročnosti a témy.

 Náročnosť diktátov je grafi cky 

označená podľa počtu 

precvičovaného pravopisného 

javu v diktáte.

 Zo súboru textov si môže učiteľ 

alebo rodič voliť primeraný text 

k príslušným vzdelávacím 

potrebám a aktuálnym 

možnostiam daného dieťaťa.
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aného dieťaťa.

Typy nácvičných diktátov s ukážkami

3. Pozornosť dieťaťa presunieme na slová s vokáňom. Dieťa slová číta, 

vysvetľuje ich význam a tiež uvádza to, aké znamienko sa v nich píše.

4. Text zakryjeme a diktujeme.

5. Po napísaní text odkryjeme a dieťa si svoj text porovnáva s predlohou. 

V prípade chýb diktát opraví.

Poznámka: Tento typ nácvičného diktátu je vhodný pre rôzne zamera-

nia diktátov v príručke. Ťaží zo zrakovej aj sluchovej názornosti. 

Komentovaný diktát 

(s ukážkou diktátu zameraného na krátke a dlhé samohlásky)

1. Pripravíme dieťa na prácu s obsahom diktátu podľa odporúčaní v pod-

kapitole 3.1.5. Pri alternatíve so zatajením témy textu prečítame celý 

diktát. 

2. Dieťa text pozorne počúva, reaguje najprv na obsah textu, na otázky, 

ktoré mu kladieme, aby sme sa uistili, že rozumie tomu, čo si práve 

vypočulo.

3. Upriamime pozornosť na pravopisné javy, ktoré text obsahuje. Tu ide  

o dlhé a krátke samohlásky. Čítame diktát vetu po vete a dieťa nahlas 

komentuje, ako sa slovo píše. Primárne sa môžeme sústrediť na ten 

jav, na ktorý je diktát zameraný, ale pozornosť môžeme venovať aj 

ostatným doposiaľ osvojeným javom. Napr. v prvej a druhej vete po-

rovná význam a písanie slov máme a mame. V predposlednej a posled-

nej vete dieťa vysvetlí význam slov hráčka a hračka. Zároveň uvedie, 

kde sa píše dĺžeň. Vety napíše. Pri vysvetľovaní významu a pravopisu 

slov vychádza z kontextu.

4. Takto dieťa píše vetu za vetou celý diktát a nahlas komentuje význam 

aj pravopis.

Poznámka: Tento typ nácvičného diktátu je vhodný najmä pre tie pra-

vopisné javy, ktoré vyžadujú primárne sluchovú názornosť. Ide o javy,  

v ktorých výslovnosť slova buď napovedá jeho pravopis (rozlišovacie 

znamienka, krátke a dlhé samohlásky), alebo naopak, slovo sa inak vy-

slovuje a inak píše (písanie de, te, ne, le, di, ti, ni, li). 

Metodické odporúčania k diktátom

44

Máme doma novú stolovú hru. Pozdáva sa aj mame. Panákom sa 

treba dostať zo zeleného poľa do červeného. Mama je dobrá hráčka. 

Pre ňu je to hračka.

Typy nácvičných diktátov s ukážkami

Zrakový diktát 

(s ukážkou diktátu zameraného na písanie dvojhlások)

1. Dieťa si prečíta text diktátu. 

2. Kladieme mu otázky na porozumenie textu (pozri podkap. 3.1.5), aby 

sme sa uistili, že obsahu textu a jednotlivým slovám dobre rozumie.

3. Na podporenie zrakového vnímania precvičovaného javu môžeme 

dieťa požiadať podčiarknuť (alebo farebne zvýrazniť) v texte všetky 

slová, v ktorých je dvojhláska. Získame tak informáciu o tom, či dieťa 

tento jav vôbec registruje. (Farebne zvýrazniť môže dieťa aj tie slová  

jedla, schovávajú, v ktorých sa nachádzajú časti je alebo jú. Toto ozna-

čenie by mohlo pomôcť dieťaťu všimnúť si odlišný pravopis.)

4. Zakryjeme text diktátu a diktujeme dieťaťu.

5. Po napísaní text odkryjeme a dieťa si svoj text porovnáva s predlohou. 

V prípade chýb diktát opraví.

Poznámka: Tento typ nácvičného diktátu je efektívny najmä pre mož-

nosť fixovať precvičovaný pravopisný jav zrakom, prípadne je vhodný 

pre tie javy, ktoré opakovane spôsobujú žiakovi problém. Využiť sa dá 

aj vtedy, keď už nie je potrebné hlasné komentovanie, ale stačí uistenie 

podčiarknutím, že žiak už jav rozpoznáva. Výhodný je tento typ diktátu 

aj z iného dôvodu. Umožňuje totiž dospelému problém u dieťaťa s ne-

registrovaním daného javu postrehnúť už skôr, pri vyznačovaní precvi-

čovaného javu v kroku 3, ako až pri samotnom písaní. Takto je možné 

predísť prípadnej chybe v diktáte.

Výberový diktát 

(s ukážkou diktátu zameraného na písanie y/ý po tvrdých spoluhláskach k, g)

1. Pripravíme dieťa na prácu s obsahom zvoleného diktátu podľa od-

porúčaní v podkap. 3.1.5.

Metodické odporúčania k diktátom

45

Za lesom je močiar. Bocian tam má svoju tajnú zásobu jedla. 

Žabiu pochúťku. Žubrienkam naháňa strach. Tie sa preto schovávajú 

v riasach.

Za lesom je močiar. Bocian tam má svoju tajnú zásobu jedla. 

Žabiu pochúťku. Žubrienkam naháňa strach. Tie sa preto schovávajú 

v riasach.

Typy nácvičných diktátov s ukážkami

3. Pozornosť dieťaťa presunieme na slová s vokáňom. Dieťaa sllolová ččíta,, 

vysvetľuje ich význam a tiež uvádza to, aké znamienko sa vv nninich ppíše..

4. Text zakryjeme a diktujeme.

5. Po napísaní text odkryjeme a dieťa si svoj text porovnáva s  prereedlohhou.. 

V prípade chýb diktát opraví.

Poznámka: Tento typ nácvičného diktátu je vhodný pre rôznznee zammera--

nia diktátov v príručke. Ťaží zo zrakovej aj sluchovej názorrnooosti. 

Komentovaný diktát 

(s ukážkou diktátu zameraného na krátke a dlhé samohláskky))

1. Pripravíme dieťa na prácu s obsahom diktátu podľa odporúúčananní v ppod--

kapitole 3.1.5. Pri alternatíve so zatajením témy textu prečečítaaame ccelýý 

diktát. 

2. Dieťa text pozorne počúva, reaguje najprv na obsah textu,, naaa otázázky,y,

ktoré mu kladieme, aby sme sa uistili, že rozumie tomu, čoo si prrávee 

vypočulo.

3. Upriamime pozornosť na pravopisné javy, ktoré text obsahhujejee. Tuu idee 

o dlhé a krátke samohlásky. Čítame diktát vetu po vete a ddieťťťa nahhlass 

komentuje, ako sa slovo píše. Primárne sa môžeme sústrreddiiiť na a tenn

jav, na ktorý je diktát zameraný, ale pozornosť môžeme  veeenovaať ajj 

ostatným doposiaľ osvojeným javom. Napr. v prvej a druhhej j vete e po--

rovná význam a písanie slov máme a mame. V predposlednnej aaa poslsled--

nej vete dieťa vysvetlí význam slov hráčka a hračka. Zárovveňňň uvededie,, 

kde sa píše dĺžeň. Vety napíše. Pri vysvetľovaní významu aa prprravoppisuu 

slov vychádza z kontextu.

4. Takto dieťa píše vetu za vetou celý diktát a nahlas komentuujee význnamm 

aj pravopis.

Poznámka: Tento typ nácvičného diktátu je vhodný najmä preee tie ppra--

vopisné javy, ktoré vyžadujú primárne sluchovú názornosť.  Iddede o jajavy,, 

v ktorých výslovnosť slova buď napovedá jeho pravopis (rrozzllišovvaaciee 

znamienka, krátke a dlhé samohlásky), alebo naopak, slovo  sa a inakk vy--

slovuje a inak píše (písanie de, te, ne, le, di, ti, ni, li). 

Metodické odporúčania k diktátom

44

Máme doma novú stolovú hru. Pozdáva sa aj mame. Panákoom ssa 

treba dostať zo zeleného poľa do červeného. Mama je dobrá hhrááčáčka. 

Pre ňu je to hračka.

Typy nácvičných ddiktáttovv s ukkážžkkaami

Zrakový diktát 

(s ukážkou diktátu zameraného na písanie dvojhlások)

1. Dieťa si prečíta text diktátu. 

2. Kladieme mu otázky na porozumenie textu (pozri podkdkaaap. 33.11..55), aaabyy a

sme sa uistili, že obsahu textu a jednotlivým slovám doobbbre rrozzuuur mieeee.

3. Na podporenie zrakového vnímania precvičovaného o jjjaavuu mmmôôžeeememee 

dieťa požiadať podčiarknuť (alebo farebne zvýrazniť)) vvv texextee e vvšetetettkyy 

slová, v ktorých je dvojhláska. Získame tak informáciuu ooo tomm, ččči diiieieťaa 

tento jav vôbec registruje. (Farebne zvýrazniť môže didieťeťťa aaj titiiee sloooováá  

jedla, schovávajú, v ktorých sa nachádzajú časti je alebo jjújú. TTo otttoo ozzznnaa-

čenie by mohlo pomôcť dieťaťu všimnúť si odlišný pravvoopopis..)

4. Zakryjeme text diktátu a diktujeme dieťaťu.

5. Po napísaní text odkryjeme a dieťa si svoj text porovnávávaaa s ppreedddldlohhhoouu. 

V prípade chýb diktát opraví.

Poznámka: Tento typ nácvičného diktátu je efektívny nnajjjmää prprree mmmoožž-

nosť fixovať precvičovaný pravopisný jav zrakom, prípaadndnne je vvvhvhoj ddddnýý 

pre tie javy, ktoré opakovane spôsobujú žiakovi problémm. Vyyužižiiťť sa a a dáá 

aj vtedy, keď už nie je potrebné hlasné komentovanie, alle stačačí uuuiisteeenniee 

podčiarknutím, že žiak už jav rozpoznáva. Výhodný je teennttto tytyp p ddiktátáátuutá  

aj z iného dôvodu. Umožňuje totiž dospelému problém uu  dieeťaťaťťaa s nnee-

registrovaním daného javu postrehnúť už skôr, pri vyznnačččovaaníí ppreccccvii-

čovaného javu v kroku 3, ako až pri samotnom písaní. TTaakaktoo jee mmožžžžnéé 

predísť prípadnej chybe v diktáte.

Výberový diktát 

(s ukážkou diktátu zameraného na písanie y/ý po tvrdých spooluuhuhlásáskaaacch kkk,k,k, g)g)

1. Pripravíme dieťa na prácu s obsahom zvoleného dikktááátu poooddľa ooddd -

porúčaní v podkap. 3.1.5.

Metodické odporúčaniaa  k ddiikkktááááátoooommm

4444555

Za lesom je močiar. Bocian tam má svoju tajnú zásobu jejedddla. 

Žabiu pochúťku. Žubrienkam naháňa strach. Tie sa pretto sschohovááávvajúúú ú

v riasach.

Za lesom je močiar. Bocian tam má svoju tajnú zásobu jjedddla. e

Žabiu pochúťku. Žubrienkam naháňa strach. Tie sa pretto sschohovááás vvajúúú ú

v riasach.

METODICKÉ ODPORÚČANIA   
Samostatná kapitola 

obsahuje odporúčania 

a návrhy postupov, ktoré 

rodičom i učiteľom pomôžu 

nájsť spôsob, ako deťom 

uľahčiť cestu k osvojeniu 

si pravopisných znalostí 

bez stresu pre všetkých 

zúčastnených.

Pravopis bez stresu

Už za každých 

10 kusov jedného titulu 

dostane škola ďalší kus

 zadarmo

10 +1
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Efektívne čítanie bez drilu
Pracovný zošit Čítanie v 1. ročníku ZŠ patrí 

k súvisiacim titulom šlabikára autoriek K. Štefekovej, 

R. Culkovej a Z. Takáčovej. Svojou koncepciou 

a metodikou nácviku čítania naň plynulo nadväzuje.

Zošit slúži ako pomocník na hlbšie spoznávanie 

písmen a precvičovanie čítania  v šlabikárovom 

období. 

Žiakom i učiteľovi sú k dispozícii rôznorodé úlohy, 

ktoré podnecujú deti k učeniu sa prostredníctvom 

vlastného hľadania, pozorovania, porovnávania 

a pokusov. Významnou mierou podnecujú žiakov 

k samostatnej práci.

Čítanie 
v 1. ročníku ZŠ 
pre 1. ročník ZŠ

 K. Štefeková, Z. Takáčová

pre prvý ročník 
základných škôl
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1. časťpre prvý roččččččččččččnnnnnnnnnnnnníííííííííííííkkk 
základných škôl
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Už za každých 

10 kusov jedného titulu 

dostane škola ďalší kus

 zadarmo
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Moje písmená,
             slová, vety  
pre 2. – 4. ročník ZŠ

 Ľ. Nguyenová Anhová

1.
STUPEŇ

PRIPRAVUJEME

Písať sa dá všade a o všetkom. 
Písanie nie je iba o krasopise, o drile správnych 

spojov písmen či o diktátoch. A už vôbec sa nemusí 

viazať výlučne na slovenský jazyk. Dajme žiakom 

možnosť objaviť v pútavých témach priestor 

na sebavyjadrenie a vlastný názor a zároveň 

precvičiť si zručnosť písania s nadšeným 

odhodlaním!

Inovatívne pracovné zošity Moje písmená, slová, 

vety prinášajú netradičný spôsob precvičovania 

písania a podporujú schopnosť žiakov formulovať 

písomne svoje myšlienky o témach, ktoré sú im 

blízke. Pracovný zošit odbúrava tradičný krasopisný 

dril. Od písmen, slabík a slov sa žiaci postupne 

prepracujú k vetám a neskôr k odsekom tak, aby 

vnímali v prvom rade to, o čom píšu, a nie to, ako 

úhľadne píšu.

Pracovný zošit sa zameriava nielen na tradičné 

témy zo slohu, ale najmä na témy, ktoré sú žiakom 

blízke a odrážajú ich aktuálny svet. Dôraz 

sa kladie tiež na rozvoj čitateľskej gramotnosti 

a logického myslenia, čo koncepcia titulu považuje 

za samozrejmosť.

Zošity Moje písmená, slová, vety sú úzko prepojené 

nielen s učivom slovenského jazyka, ale aj s inými 

predmetmi a prierezovými témami. Pracovný zošit 

preto nemusia žiaci používať výhradne na hodinách 

slovenčiny, čo učiteľovi umožní väčšiu fl exibilitu 

a žiakovi naznačí, že písanie nie je výhradnou 

slovenčiny.

Už za každých 

10 kusov jedného titulu 

dostane škola ďalší kus

 zadarmo

10 +1
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Pravopisný semafor
pre 2. – 4. ročník ZŠ

 I. Jančiarová

ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA

Pravopisný semafor 

Slavomíra Krištofová Barbora Valovičová

5Zošit pre
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1. ZASTAV 
A ROZHLIADNI SA (červená) 

je krátkym overením 

pochopenia učiva. 

2. PRIPRAV SA 
(oranžová) obsahuje úlohy 

na precvičovanie učiva. 

Náročnosť úloh sa stupňuje.

3. MÔŽEŠ POKRAČOVAŤ 
(zelená) obsahuje cvičenia, 

ktorými si žiak overí, či učivo 

zvládol a môže pokračovať ďalej. 

Pravopisný semafor vstupuje na 1. stupeň ZŠ!

Po úspechu série 

pracovných zošitov 

Pravopisný semafor 

pre 2. stupeň ZŠ pre vás 

pripravujeme tento formát 

aj pre 1. stupeň ZŠ.

Pravopisný semafor je 

využiteľný na prácu v škole 

i doma. Žiaci si na súvislých 

a pútavých cvičeniach 

a textoch precvičia 

pravopisné a gramatické 

javy, ktoré preberajú na 

hodinách slovenského 

jazyka.

1.
STUPEŇ

Pracovný zošit – ukážková dvojstrana

NOVINKA

Už za každých 

10 kusov jedného titulu 

dostane škola ďalší kus

 zadarmo

10 +1



11Učebnice, z ktorých sa (mi) dobre učí www.e-orbispictus.sk

Pravopisný semafor
pre 5. – 9. ročník ZŠ (1. – 4. ročník GOŠ)

 S. Krištofová, B. Valovičová – 5., 6. ročník
 B. Hriňák a kol. – 7. ročník
 B. Hriňák, D. Mjartanová – 8. ročník

�
�

Pracovný zošit – ukážková dvojstrana
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3  V texte podčiarkni predložky a zakrúžkuj príslovky.

Predpoveď počasia

Dnes máme upršaný deň. Mimo územia 

Slovenska sa slnko usmieva spoza mrakov, 

u nás by ste ho hľadali márne. Najvyššia 

denná teplota na väčšine územia dosiahne 

5 až 10 stupňov, na východnom Slovensku 

ojedinele aj 13 stupňov. Od západu ča-

káme postupné ochladzovanie a prudký 

dážď, z ktorého sa na niektorých miestach 

môže náhle vytvoriť prietrž mračien. Tep-

lota na horách vo výške nad 1 500 m nad morom klesne pod nulu. 

Na cestách rátajte s hmlou, preto jazdite opatrne. Netvárte sa 

však zamračene, pekné počasie je už neďaleko. Počas víkendu 

prejde cez naše územie teplý front a vďaka tomu teplota na via-

cerých miestach vystúpi nahor, a to až na príjemných 20 stupňov 

Celzia. To je z dnešného počasia všetko, ostaňte však s nami aj 

naďalej. Dovidenia!

4  Rieš osemsmerovku. Hľadaj pomenovania pôvodcov daných zvukov.

D K K U K U Č K A

Á L A C N I M Ý O

Ž A B A H Z A C V

Ď K V C C U Č H C

A S L I E P K A A

T Ó K N I B A Ť N

E N O O M M A A A

Ľ V L E S B N R R

Z H O D I N Y É V

tik-tak  čvirik-čvirik

kvak   kukuk

mňau   kvap-kvap

cink   bé-bé

kotkodák ha-ha-ha

krá-krá tu-dú

bim-bam ďob-ďob

hapčí

Citoslovcia označujúce zvuky okolo 

nás nazývame

1.8.2018   12:22
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1  Doplň do viet vhodný tvar osobných základných 

alebo privlastňovacích zámen. 

a) Mohol by si ...................., prosím, podať učebnicu? (ja)

b) S .....................
........ strýkom Duškom chodíme často na huby. (môj)

c) Chcela by som sa s .....................
........ porozprávať. (ty)

d) Skús Fifu zavolať ty, .....................
........ možno poslúchne. (ty)

e) Otec tu nie je? Choď po .....................
......... (on) 

f) Bez .....................
........ by som sa cítil veľmi osamelý. (oni) 

g) S .....................
........ bratom je vždy zábava. (môj) 

h) Chcete, aby sme sa porozprávali s .....................
........ učiteľmi? (váš)

i) Bolo vidieť, že tento prehrešok .....................
........ veľmi mrzí. (on) 

j) V meste som stretla .....................
........ rodičov. (tvoj)

k) S .....................
........ je svet krajší. (my)

l) Zaujímal sa o .....................
......... (ona)

2  Doplň chýbajúce i/í, y/ý a čísla napíš slovom. 

Pochádzam z veľkej rodiny. Mám ................... (3) sestr....... a .....................
............ (4) 

bratov. Spolu sme .....................
...... (8) súrodenc........ Ja som .....................

...... (5.) 

v porad........ Najstarš....... brat má už .....................
.....................

........... (25) rokov 

a najmladš....... včera oslávil .....................
...... (4.) rok. Len na raňajky sa u nás 

zje aspoň .....................
.....................

.................. (29) rožkov. Zemiak....... kupujeme 

vo veľkom balen......., ktoré má .....................
.....................

.................. (24) k.......logramov. 

Náš prac....... prášok má .....................
...... (10) k.......l a spotrebujeme ho 

za .....................
...... (4) t.......ždne. Na domáce práce máme presn....... rozp.......s, 

napr.......klad um.......vanie riadov na mňa v.......chádza každ....... .....................
...... 

(8.) deň. .....................
...... (1.) deň v mesiac....... na mňa v.......chádza služba 

s v.......nášaním odpadkov. Každ....... .....................
...... (7.) deň zasa chodím 

do obchodu po pečivo. Svoju rodinu b....... som nev.......menil ani 

za .....................
...... (1 000) in.......ch rodín.

Cieľová rovinka

1.8.2018   12:22

33333  V texte podčiarkni predložky a zakrúžkuj príslovky.

Predpoveď počasia

Dnes máme upršaný deň. Mimo územia 

Slovenska sa slnko usmieva spoza mrakov

u nás by ste ho hľadali márne. Najvyššia 

denná teplota na väčšine územia dosiahn

5 až 10 stupňov, na východnom Slovensku

ojedinele aj 13 stupňov. Od západu ča-

káme postupné ochladzovanie a prudký 

dážď, z ktorého sa na niektorých miesta

môže náhle vytvoriť prietrž mračien. Tep

lota na horách vo výške nad 1 500 m nad

Na cestách rátajte s hmlou, preto jazdi

č sie je už n

1  Doplň do viet vhodný tvar osobných základných 

alebo privlastňovacích zámen. 

a) Mohol by si ...................., prosím, podať učebnicu? (ja

b) S .....................
........ strýkom Duškom chodíme často na huubyyy. (môj)

c) Chcela by som sa s .....................
........ porozprávať. (ty)

d) Skús Fifu zavolať ty, .....................
........ možno poslúchne. (ty)y)

e) Otec tu nie je? Choď po .....................
......... (on)

f) Bez .....................
........ by som sa cítil veľmi osamelý. (oni)

g) S .....................
........ bratom je vždy zábava. (môj)

h te aby sme sa porozprávali s .....................
........ učiteeľmmmi? (váš)

ľ i mmrzííí (on)

Cieľová rovinka

Na ces

však zamračene, pekné počasie je už n

prejde cez naše územie teplý front a v

cerých miestach vystúpi nahor, a to až

h) Chcete, aby sme sa p

i) Bolo vidieť, že tento prehrešok .....................
........ veľmi mmrzíí.í. (on)

j) V meste som stretla .....................
........ rodičov. (tvoj)

k) S .....................
........ je svet krajší. (my)

l)l)l) Zaujímal sa o ........... (ona)(ona)(ona)
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Podstatné mená

1  Vyškrtni slová, ktoré nepatria medzi podstatné mená ženského rodu. 

korisť, matrac, lakeť, os, hosť, hrsť, raž, čeľusť, náboj, obuv, Sibír, 

jež, garáž, výzbroj, kaluž, rad, výstroj, step, variant, rada, tvár

Výnimky z rytmického krátenia v G pl.:

vzor ulica: (z) hrádzí, vôní...

vzor dlaň: (z) trýzní, tovární...

2  Dopíš chýbajúce slová v správnom 

tvare do slovných spojení. 

odišiel od ......................
................ (Soňa, sg.), 

v gréckych ......................
................ (báj, pl.), 

zo skorej ......................
................ (jar, sg.), 

z ľudových ......................
......................

...... 

(pieseň, pl.), omamná vôňa ......................
......................

....... (orchidea, pl.), pridaj z tej 

......................
......................

 (zmes, sg.), na triednych ......................
......................

...... (schôdza, pl.), 

nepribližuj sa k ......................
.................... (zmija, pl.), z labutích ......................

......................
. 

(šija, pl.), osvetlenie ......................
................ (spálňa, pl.)

3  Doplň do slov i/í, y/ý. 

Vydajte sa s nami na potulk.......! 

V cestovnej kancelári....... V préri....... 

vám ponúkame cest....... do celej 

Európ........ Vyberte si z akci....... 

na cestu do krajin....... od nepamät....... 

známej cestov.......nam........ 

Na polostrove v tvare čižm....... navštívite 

rôzne pamiatk....... opradené povesťam........ 

a mnoho atrakci.......: fontán......., katedrál....... 

či iné historické stavb........ V talianskej 

kuchyn....... sa nabažíte exotik....... 

a sviežich chut........ Iba túto jar máme 

pre vás zľav....... z pôvodnej cen.......! Neváhajte!

4   a) Dopíš do slov ohýbacie prípony. 

Starý otec so starou mam........... tvoria dvojic....... už päťdesiat rokov. 

Myslím si, že obaja by si za to zaslúžili medail............... Hovoria, že je 

to zásluh........... ich toleranci....... a lásk........ Starý otec dokonca napísal 

pre starú mam....... i zbierk....... básn........ Na svadb....... si stará mam....... 

obliekla vyšívanú kasanic....... a blúz........ Jej tri sestr....... išli za dru-

žičk........ Starý otec jej priniesol kytic....... bielych ruž........ Svadobný 

sprievod prešiel cez celú dedin......., a tak si nevest....... so ženíchom 

mohli poobzerať všetky susedk........ Vraveli, že koľko kaluž....... ne-

vest....... na cest....... prekročí, toľko detí 

sa jej narodí. Babk....... potom musela 

ostať v mokrej obuv....... do polnoc........ 

Z fotografi .............. ale vidno, že tento 

deň bol šťastný pre celú rodin........

Vzor kosť

G sg. N pl.

(do) kosti (dve) kosti

(zo) vši (tri) vši

(do) zmesi (štyri) zmesi

Uplatňovanie rytmického krátenia:

N pl. D pl. L pl.

ulica uliciam uliciach

spálňa spálňam spálňach

dlaň dlaniam dlaniach

sieť sieťam sieťach

Základný tvar G sg. L sg. G pl. D pl.

Európa Európy Európe - -

akcia akcie akcii akcií akciám

katedrála katedrály katedrále katedrál katedrálam

stavba stavby stavbe stavieb stavbám

chuť chuti chuti chutí chutiam

noc noci noci nocí nociam

medaila medaily (o) medaile medailí medailám

 b) Zvýraznené slová z úloh 4 a 5 a) dopíš do tabuľky v určenom tvare.  

Ženský rod

Sone

bájach

jari
piesní

orchideí

zmesi
schôdzach 

zmijam
šijí

spální

y

y

y

y

y y

y
y

y
y

y

y

i

i

i i

i

i

í

í

í

i

ou

ou e

e

y

y

y

y

u

u u

u u

u

u

u

u

u
a

a
a

í

í

i i

í

u/-y

e/-í

19.7.2018   20:47
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Starý otec so starou mam........... tvoria dvojic....... už

Myslím si, že obaja by si za to zaslúžili medail

to zásluh........... ich toleranci....... a lásk ..... Starý ot

pre starú mam....... i zbierk....... básn........ Na svadb.

obliekla vyšívanú kasanic....... a blúz........ Jej tri se

žičk ..... Starý otec jej priniesol kytic....... bielych

sprievod prešiel cez celú dedin......., a tak si ne

mohli poobzerať všetky susedk ..... Vraveli, že

vest....... na cest....... prekročí, toľko detí 

sa jej narodí. Babk....... potom musela 

ostať v mokrej obuv....... do polnoc........ 

Z fotografi .............. ale vidno, že tento 

deň bol šťastný pre celú rodin........

ZZZáZákladný Z tvar G sg. L sg.

EEuurópa Európy Európe -

aakkcia akcie akcii ak

kkaatedrála katedrály katedrále k

ssttavba stavby stavbe s

cchhuť chuti chuti

nnooc noci noci

mmmedaila medaily (o) medaile

b) Zvýraznené slová z úloh 4 a 5 a) dopíš do tabu

ou...............

ou................
e........

e........

y......

y......

y......

u........

u........
u........

u........
u........

u.......

u........

u........

u..

a........

a........

í.....

i.... i..

e/-í.....................

l) Zaujímal sa o ................ (ona)(ona)
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1 V škrtni slová, ktoré nepatria medzi podstatné mená že skéhho roddu

Vyškrtni slová, ktoré nepatria medzi podstatné mená ženskéhhoo rooddu. 

matrac, lakeť, os, hosť
ť nábo ib  

korisť, matrac, lakeť, os, hosť, hrsť, raž, čeľusť, nábojj, obbbuv, Sibbíbírr, 

jež garáž, výzbroj, kaluž, rad, výstroj, step, variant

j ráž, výzbroj, kaluž, rad, výstroj, step, variant, d áár

jež, garáž, výzbroj, kaluž, rad, výstroj, step, variant, raadaaa, tváár

Výnimky z rytmickéhho kkkrátennia v GG pl.:

vzor ulica: (z) hrádzí,, víí ôônní...íí

vzor dlaň: (z) trýzní, ttovvíí ááární...íí

2 Dopíš chýbajúce slová v správnom 

tvare do slovných spojení. 

odišiel od ......................
................ (Soňa, sg.), 

v gréckych ......................
................ (báj, pl.), 

zo skorej ......................
................ (jar, sg.), 

z ľudových ......................
......................

......

(pieseň, pl.), omamná vôňa ......................
......................

....... (orchidea, plpl.), ppridaaj zz teej 

......................
......................

(zmes, sg.), na triednych ......................
.......................

....... ((sschôddza,, pll.)p , 

nepribližuj sa k ......................
....................

(zmija, pl.), z labutích .. .........................
..............

(šija, pl.), osvetlenie ......................
................ (spálňa, pl.)

3  Doplň do slov i/í, y/ý.

Vydajte sa s nami na potulk ....!

V cestovnej kancelári....... V préri.......

vám ponúkame cest .... do celej 

Európ ..... Vyberte si z akci.......

na cestu do krajin .... od nepamät.......

známej cestov.......nam........ 

Na polostrove v tvare čižm ... navštívitte 

rôzne pamiatk .... opradené povesťam.........

a mnoho atrakci.......: fontán ...., katedráll.......

či iné historické stavb .... V talianskej 

kuchyn....... sa nabažíte exotik.......

a sviežich chut........ Iba túto jar máme 

pre vás zľav....... z pôvodnej cen.......! Nevááhajte!

Uplatňovanie rytmicickééého krrátennniaa:

N pl. D pl.. L pl.l.

ulica uliciamm uuliciaacchh

spálňa spálňaam sppálňaaachh

dlaň dlaniaam dllaniaacchh

sieť sieťamm ssieťaccch

Ženský rodŽenský rod

Sone................................

bájach..........................................

jari....................

piesní
.......................................

orchideí
......................

...........................
...

zmesi......................................

schôdzach
......................

............
......................

............

zmijam......................
.

......................
..

šijijí.....................

spální.......................................

y......

ytt.......

y......

y......

y......
y......

y......

y......

y......

y......

y.......

y......

i....

i....

i.... i..

iii......

i..

í.....

í...

í.....

i....

k k d

v, 

ne 

u 

ach 

p-

d mo

te op

neďalneďal

vďaka

ž na pž na p

ž päť

l.

tec do

..... si 

estr.

h ruž..

evest.

e koľk

G s

(do) k

(zo)

(do) z

G p

kciií

kateeddd

staavvie

chuuttí

nooccí

mmeed

uľky v

yy......

u

u.........

íí....

u//-yyy.................... ..
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Prídavné mená

Vzory otcov a matkin

1  V prvom stĺpci tabuľky dopíš chýbajúce písmená a doplň tabuľku. 

2  Vyber z možností tak, aby boli vety o vzoroch matkin a otcov pravdivé.

Č Č Č

Slovné spojenie Rod Číslo Pád

.......

.......

....... ....... .......

....... .......

.......

....... .......

....... ....... .......

.......

....... .......

Vzor matkin a otcov (pre mužský rod, životné)

N sg. N pl. I pl.

Katka Katkin (syn) Katkini (synovia) Katkinými (synmi)

kolegyňa kolegynin (šofér) kolegynini (šoféri) kolegyninými (šoférmi)

Peter Petrov (právnik) Petrovi (právnici) Petrovými (právnikmi)

dedo dedov (lekár) dedovi (lekári) dedovými (lekármi)

3  Doplň do textu chýbajúce písmená. 

....... .......

....... .......

....... .......

.......

.......

....... ....... .......

....... .......

.......

....... .......

....... .......

.......

4   Z podstatného mena v zátvorke vytvor vhodné privlastňovacie individuálne 
prídavné meno a doplň ho v správnom tvare do textu.  

..................................................

..................................................

.................................................. ................................................

.................................................. ..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

.................................................. ..................................................

................................................ ..................................................

..................................................

..................................................

Pri vzoroch otcov a matkin 
sú iba dlhé ohýbacie 
prípony -ým, -ých, -ými 
(herečkiným úspechom, 
v otcových stopách, 
strýkovými autami...). 

2233

PPrrídavné mmená

333 Doplň do textu chýbajúce písmená. 

....... .......

....... .......

....... .......

.......

.......

....... ....... .......

....... .......

.......

....... .......

....... .......

.......

444   Z podstatného mena v zátvorke vytvor vhodné privvlastňovacie indiividuuálnee 
prídavné meno a doplň ho v správnom tvare do texxtu. 

...................................................

...................................................

.................................................. ................................................

.................................................. ..................................................

..................................................

...................................................

..................................................

..................................................

..................................................

.................................................. ....................................................

................................................ ....................................................

..................................................

..................................................

Pri vzorrooch ottcov a mmmaatkkinnn
sú iba ddllhé ohhýbaaciee
príponyy --ýmm, -ýchh, -ýýmmmi
(herečkkinnýmm úspeechooomm, 
v otcovvýýých sttopácch, 
strýkovvýýýmii auutammi...)).. .
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Vzory otcov a matkin

1 V prvom stĺpci tabuľky dopíš chýbajúce písmená a doplň tabuľkku.

2  Vyber z možností tak, aby boli vety o vzoroch matkin a n otcov prravdivé.v

Č ČČČ Č

Slovné spojenie Rod Číslooo PPád

.......

.......

....... ....... .......

....... .......

.......

....... .......

....... ....... .......

.......

....... .......

Vzor matkin a otcov (pre mužžský rod, živottnéé)

N sg. N pl. I pl.

Katka Katkin (syn) Katkini (synovia) Katkinýmými ((synmmi)

kolegyňa kolegynin (šofér) kolegynini (šoféri) kolegyninýýmiii (šoféérmi)

Peter Petrov (právnik) Petrovi (právnici) Petrovýmii (prrávnikkmi)

dedo dedov (lekár) dedovi (lekári)i dedovýmmi (llekármmi)

Zošit pre učiteľa s riešeniami úloh.

2.
STUPEŇ

ZVUKOVÉ 
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Slavomíra Krištofová Barbora Valovičová
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ZOŠIT PRE UČITEĽA 

zadarmo,
ak si objednáte

20 ks pracovných 
zošitov.
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NOVÝ Slovenský jazyk  
  pracovné učebnice 
pre 5. - 9. ročník ZŠ (1. - 4. ročník GOŠ)

 J. Krajčovičová

Spojili sme pre vás 
učebnicu a pracovný zošit.
Zabudnite na opisovanie poučiek, vymieňanie 

pomôcok! Získaný čas učiteľ efektívne využije 

na diferencovaný prístup, komunikačné hry, diskusiu 

a najmä tvorivú činnosť a na precvičovanie kľúčových 

kompetencií. 

Bohaté skúsenosti autorky a vydavateľstva, 

súčasné trendy v didaktike a potreby školskej praxe 

sme pretavili a vznikla NOVÁ PRACOVNÁ UČEBNICA.

Pracovná učebnica ponúka:
 konštruktivistický prístup k výchove a vzdelávaniu,

 tvorivé úlohy rozvíjajúce kreativitu a fantáziu 

žiakov,

 zohľadnenie iŠVP a požiadaviek učiteľov z praxe,

 navádzanie žiakov k vzájomnému rešpektu 

a k spolupráci,

 osvojenie si pravidiel korektnej

diskusie a argumentácie,

 pútavé grafi cké stvárnenie 

a bohaté ilustrácie,

 využívanie prvkov IKT.
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1 Napíš neurčitok slovies.

brúsi –  kričala –  pošteklilo – 
zatajím –  spálili –  vďačíte – 
tlačte –  žiarilo –  pomôžeš – 
nakupuje –  vypráš –  osolil – 
učíme sa –  skočíte –  zatrúbte – 

Slovesný vid

2 Roztrieď slovesá do tabuľky podľa vidu. Použi pomôcku.
mlčať udobriť sa hniezdiťbrániť sa pršať 

naučiť sapreskočiť riešiť 
uletieťstrašiť kúpiť 
vážiťzazvoniť žehliť 
obslúžiťsúťažiť utiecť skvapalniť

Dokonavý vid Nedokonavý vid (budem/bude)

3 Vytvor vidovú dvojicu. Spoj čiarou sloveso v dokonavom a nedokonavom vide.  Podčiarkni nedokonavé slovesá.
 ďakovať   posilňovať

 oslobodiť   triediť 

 posilniť   poďakovať 

 uzdraviť sa   oslobodzovať 

 roztriediť   pobaliť

 baliť   uzdravovať sa 

 prišiť   zazvoniť 

 žehliť   prišívať

 zvoniť   nasnežiť

 premyslieť   oslavovať 

 snežiť   vyžehliť

 osláviť   premýšľať

TEST
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Slovesný vid

1. Zakrúžkuj všetky nedokonavé slovesá.  

brániť sa, farbiť, zabaliť, cvičiť, roztočiť, liečiť sa, mrholiť, vykloniť sa, ukazovať, obaľovať,  zahodiť, polepšiť sa, jesť, pochváliť sa, sušiť, oznámiť, dovoliť, vyskakovať, zahadzovať, žiť
2. Označ možnosť, v ktorej sú všetky slovesá dokonavé.

A. mlčí, naskočila, vyletelo, nudia sa   B. rozpustí, slúžime, oslavoval, bežiaC. spomalia, vyplazil, uspáva, jazdím D. kúpime, oslávite, rozlúči sa, utečú
3. Ku každému nedokonavému slovesu napíš N a k dokonavému slovesu napíš D. 

mýlim sa –  dostaví sa –  pozdrav sa – 
hrmelo –  zašpinili –  plazí sa – 
hanbia sa –  vyliečil –  penila – 
ošetria –  páliť –  zastavíš – 

4. Z dvojice slovies doplň do vety len dokonavé sloveso v správnom tvare. 

Včera som ti (kresliť/nakresliť)  obrázok leva. Babka (uvariť/variť) 
 na obed kapustnicu. (Kúpiť/Kupovať)  si vždy len jeden zákusok. Lekár (liečiť/vyliečiť)  nášho starého otca. V marci sme sa (rozlúčiť/lúčiť)  so zimou. Peter (skočiť/skákať)  najďalej. Jana (nastúpiť/nastupovať)  do vlaku posledná.

5. K dokonavým slovesám utvor nedokonavé slovesá. 

nahromadiť –  oholiť sa –  zachrániť – 
dopraviť –  poprosiť –  navštíviť – 

6. Z vybraných slov napíš z každej skupiny (b, m, p, r, s, v, z) jedno nedokonavé sloveso v neurčitku.

SSJJ777SSSJJ777
strana 2

kričala – pošteklilo – 
spálili – vďačíte – 

žiarilo – pomôžeš – 
vypráš – osolil – 

skočíte – zatrúbte – 

Slovesný vid

y podľa vidu. Použi pomôcku.
udobriť sa hniezdiť
pršať

naučiť sa
riešiť

uletieť
kúpiť

vážiť
žehliť

obslúžiť
utiecť

skvapalniť

vid Nedokonavý vid (budemm/bude)

arou sloveso v dokonavom a nedokonavom vide. sá.

silňovať

ediť

ďakovať 

obodzovať 

baliť

ravovať sa 

prišiť  zazvoniť 

žehliť prišívať

zvoniť  nasnežiť

premyslieť  oslavovať 

snežiť  vyžehliť

osláviť  premýšľať
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Slovesný vid

1. Zakrúžkuj všetky nedokonavé slovesá.  

brániť sa, farbiť, zabaliť, cvičiť, roztočiť, liečiť sa, mrholiť, vykloniť sa, ukazovať, obaľovať, zahodiť, polepšiť sa, jesť, pochváliť sa, sušiť, oznámiť, dovoliť, vyskakovať, zahadzovať, žiť
2. Označ možnosť, v ktorej sú všetky slovesá dokonavé.

A. mlčí, naskočila, vyletelo, nudia sa B. rozpustí, slúžime, oslavoval, bežiaC. spomalia, vyplazil, uspáva, jazdím D. kúpime, oslávite, rozlúči sa, utečú
3. Ku každému nedokonavému slovesu napíš N a k dokonavému slovesu napíš D. 

mýlim sa – dostaví sa – pozdrav sa – 
hrmelo – zašpinili – plazí sa – 
hanbia sa – vyliečil – penila – 
ošetria – páliť – zastavíš – 

4. Z dvojice slovies doplň do vety len dokonavé sloveso v správnom tvare. 

Včera som ti (kresliť/nakresliť)  obrázok leva. Babka (uvariť/variť)
na obed kapustnicu. (Kúpiť/Kupovať)  si vždy len jeden zákusok. Lekár (liečiť/vyliečiť)  nášho starého otca. V marci sme sa (rozlúčiť/lúčiť)  so zimou. Peter (skočiť/skákať)

najďalej. Jana (nastúpiť/nastupovať) do vlaku posledná.

5. K dokonavým slovesám utvor nedokonavé slovesá. 

nahromadiť – oholiť sa – zachrániť – 
dopraviť – poprosiť – navštíviť – 

6. Z vybraných slov napíš z každej skupiny (b, m, p, r, s, v, z) jedno nedokonavé sloveso v neurčitku.
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Koľ  kokrát za deň jeme ovocie?    
graf

1.  a) Pozrite si 
graf a pomocou 
vysvetliviek 
preskúmajte,  
z čoho sa skladá 
a ako sa nazývajú 
jeho jednotlivé 
časti.

2.  a) Preskúmajte graf 
a povedzte, v čom je 
rovnaký a v čom sa líši 
od grafu v úlohe 1.  
Pozorujte nové údaje 
v grafe.

b) Čítajte informácie z grafu a odpovedajte na otázky. 

c) Zistite, v ktorej vekovej skupine je denná a častejšia konzumácia ovocia:

d)  Porozmýšľajte, akým spôsobom sa mohli informácie o deťoch v grafe získať. 
e) Zhodnoťte, aký význam majú grafy. 

b) V ktorých skupinách sa robili zistenia o návšteve knižníc? 

c) Pomocou legendy a číselných údajov vysvetlite, ktoré informácie z grafu vyplývajú. 

d) Koľko mladých z celku navštevuje nejakú knižnicu? 

v  Zvislá os 
množstvo/

Ovocie jem raz alebo viackrát za deň
(údaje sú v %)

 dievčatá
 chlapci

40

30

20

10

15-roční 13-roční 11-roční

Názov  t

Legenda  t

Stĺpce/rady t t  Vodorovná os 

s  Kruhový tvar  

Ako navštevujú knižnicu mladí ľudia

 nechodím do knižnice                 chodím do školskej knižnice
 chodím do verejnej knižnice

54 %

14 %

32 %

Výsek  t

20

TVAROSLOVIE

3.  a) Pracujte spoločne: urobte si prieskum o návštevnosti knižníc vo svojej triede podľa troch kategórií 
v grafe. Porovnajte:

4.  a) Pozorne si pozrite si koláčové grafy, ktoré ukazujú výsledok prieskumu o tom, koľko času trávia 
mladí ľudia na Facebooku a iných sociálnych sieťach, a legendu. 
b)  Komentujte jednotlivé údaje v grafe. 
c) Urobte si spoločne prieskum o tom, ktoré sociálne siete používate, a potom spoločne zhotovte graf. 

b)  Skúste vysvetliť, prečo zistenia priniesli daný výsledok.

Počet žiakov

Celok

Graf prehľadný nákres a záznam údajov
stravovacie návyky, návštevnosť knižníc

 stĺpcový graf  
medzi chlapcami a dievčatami

 kruhový graf  
akú časť z celku – koľko percent – predstavujú mladí, ktorí navštevujú knižnice

24  %

22 %

22 %

8 %
2 %
9 %

17 %

 Nad 

 

21  %

17 %

15 %7 %
5 %

8 %

27 %

    

   

   

  

TVVAROSSLOVIEE

Koľľkokrát za deň jeme ovocie?   
graf

1. a) Pozrite si 
graf a pomocou
vysvetliviek 
preskúmajte, 
z čoho sa skladá 
a ako sa nazývajú 
jeho jednotlivé
časti.

2. a) Preskúmajte graf 
a povedzte, v čom je
rovnaký a v čom sa líši 
od grafu v úlohe 1. 
Pozorujte nové údaje
v grafe.

b) Čítajte informácie z grafu a odpovedajte na otázky. 

c) Zistite, v ktorej vekovej skupine je denná a častejšia konzumácia ovocia:

d) Porozmýšľajte, akým spôsobom sa mohli informácie o deťoch v grafe získať.
e) Zhodnoťte, aký význam majú grafy.

b) V ktorých skupinách sa robili zistenia o návšteve knižníc? 

c) Pomocou legendy a číselných údajov vysvetlite, ktoré informácie z grafu vyplývajú. 

d) Koľko mladých z celku navštevuje nejakú knižnicu? 
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Ovocie jem raz alebo viacckrát za deň
(údaje sú v %)

dievčatá
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40
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20
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Názov  ttt

Legenda ttt

Stĺpce/rady ttt tVoodorovvná os

s Kruhoový tvar 

Ako navštevujú knižnicu mladí ľudia

nechodím do knižnice                chodím do školskej knižnice
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Zošit pre učiteľa – ukážková dvojstrana

Pracovné listy pre žiakov so ŠVVP – ukážky

Zošit pre učiteľa ponúka:
 jasne značené riešenia a návrhy riešení,

 hľadané javy vyznačené priamo v texte,

 uľahčenie a zefektívnenie práce učiteľa,

 praktický plnofarebný formát B5,

 jednoduchý prehľad dvojstrany, totožnej 

s pracovnou učebnicou.

Myslíme 
na všetkých!
Pre žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími 

potrebami sme pripravili 

pracovné listy zo sloven-

ského jazyka. 

Nájdete ich zdarma 

na našom webe 

www.orbispictus.sk 

v detaile titulu v sekcii 

Materiály na stiahnutie.

Aktuálne pribudli pracovné 

listy pre 7. ročník ZŠ.

22 %

22 %

8 %
2 %%

17 %

155 %%7 %
5 %%

8 %

Zošit pre učiteľa – ukážková dvojstrana

Už za každých 

10 kusov jedného titulu 

dostane škola ďalší kus

 zadarmo

10 +1

MATERIÁLY 
PRE ŽIAKOV 
so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími 

potrebami 

www.orbispictus.sk

www.e-orbispictus.sk
a, spol. s r. o.
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DVOJČLENNÁ VETA   

Jadro dvojčlennej vety tvorí podmet a prísudok (Kto? Čo? + Čo robí?/Čo sa s ním deje?).

úplná (podmet je vyjadrený)

 Peter číta. 
Pes je hladný. 

My budeme spievať.

neúplná (podmet je nevyjadrený)

 (On) Neprišiel.  
(Ja) Mám radosť.  

(Ty) Si šťastný? 

JEDNOČLENNÁ VETA   

Jadro jednočlennej vety tvorí vetný základ (nemá jadro rozčlenené na podmet a prísudok).

slovesná (jadro tvorí vetný základ vyjadrený slovesom) 

 Čo sa robí? Sneží.    Kto? Čo sneží?  Nevieme určiť. 

 Čo sa deje? Je horúco.  Kto? Čo sa deje?  Nevieme určiť. 

neslovesná (jadro tvorí vetný základ, ktorý môže byť vyjadrený podstatným menom, 

prídavným menom, príslovkou, citoslovcom alebo časticou)

 Čo sa robí?             Potraviny.             Výborné!             Čľup!             Bohužiaľ!             Dobre?

pomôcka

Dvojčlenná veta
Úplná

Neúplná

Holá 

len jadro (len podmet a prísudok)

Peter číta.

Simona je hanblivá.

Je rozumný.

Spia.

Rozvitá

jadro + rozvíjacie vetné členy

Náš Peter číta knihy.

Malá Simona je veľmi hanblivá.

Je veľmi rozumný.

Spia veľmi tvrdo.

Dvojčlenná veta
Slovesná

Neslovesná

Holá 

len jadro (vetný základ)

Prší.

Je zakúrené?

Dovidenia!

Výlet.

Rozvitá

jadro + rozvíjacie vetné členy

Husto prší.

Je zakúrené v krbe?

Dovidenia zajtra!

Náš výlet do Vysokých Tatier.
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DDVDVVOJČLENNÁ VETA  

Jadro dvojčlennej vety tvorí podmet a prísudok (k Kto? Čo? + ? Čo robí?/Čo sa s ním ddeje?).

úplná (podmet je vyjadrený)

PPeter číta.
Pes je hladný.ýý

My budeme sppievať.ťť

neúplná (podmet je nevyjadrený)

((On) Neprišiel. 
(Ja) Mám radosť. 

(Ty) Si šťastný?? 

JJEEEDNOČLENNÁ VETA  

Jadro jednočlennej vety tvorí vetný základ (nemá jadro rozčlenené na podmet a prísudok).

slovesná (jadro tvorí vetný základ vyjadrený slovesom) 

Čo sa robí? Sneží.  Kto? Čo sneží? Nevieme určiť.

Čo sa deje? Je horúco. Kto? Čo sa deje? Nevieme určiť.

neslovesná (jadro tvorí vetný základ, ktorý môže byť vyjadrený podstatným menom, 

prídavným menom, príslovkou, citoslovcom alebo časticou)

ČČo sa robí?            ? Potraviny.             Výborné!             Čľup!             Bohužiaľ!          Dobrere?

pomôcka

Dvojčlenná veta
Úplná

Neúplná

Holá

len jadro (len podmet a prísudok)

Peter číta.

Simona je hanblivá.

Je roozummný.ýý

SSpia.

Rozvitá

jadro + rozvíjacie vetné členy

Náš Peter číta knihy.yy

Malá Simona je veľmi hanblivá.

JJe veľmmi rozzumnmný.ýý

SSpia veveľmi tvrddo.

Dvojčlenná veta
Slovesná

Neslovesná

Holá

len jadro (vetný základ)

Prší.íí

Je zakúrené?

Dovidideniaa!

Výýlet.

Rozvitá

jadro + rozvíjacie vetné členy

Husto prší.íí

Je zakúrené v krbe?

DDovidennia zaajtraa!

Náš výleet do VVysokkýchh Tatatierr.rr

ZADARMO
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Rotácia Zeme okolo svojej osi spôsobuje, že nikdy nemôže byť k Slnku otoče-

ná celá plocha Zeme. V dôsledku rotácie sa strieda deň a noc. Ak je napríklad 

na východnej pologuli svetlá časť dňa (deň), na opačnej, západnej pologuli 

je tmavá časť dňa (noc). 

Vplyvom jednej rotácie Zeme okolo vlastnej osi sa všetky body na zemskom 

povrchu otočia o 360° za 24 hodín. Zem tak ľudia rozdelili na 24 časových 

pásem. Časové pásmo je tá časť Zeme, ktorá používa rovnaký čas. V rov-

nakom časovom pásme platí rovnaký pásmový čas.

Základným časovým pásmom je pásmo rozprestierajúce sa okolo základné-

ho, tzv. nultého poludníka (0. poludník). Prechádza Kráľovským observató-

riom v Greenwichi pri Londýne (Spojené kráľovstvo), preto sa niekedy nazýva 

aj greenwichský poludník. V tomto pásme platí svetový čas.

Časové pásma 1.

  jedna hodina predstavuje pooto-
čenie Zeme o 15°. Je to takzvaná 
uhlová rýchlosť Zeme,
  časové pásma sú vytvorené okolo 
poludníkov, myslených čiar sme-
rujúcich od severného k južnému 
pólu, ale nekryjú sa s nimi celkom. 
Zohľadňujú sa aj hranice štátov či 
oblastí. Niektoré štáty sveta majú 
aj viac časových pásem.

Vedeli ste, že...?

  čo je to pásmový čas,
  kde sa nachádza základné 
časové pásmo,

  aký význam má dátumová 
hranica, 

  v ktorom časovom pásme leží 
Slovensko.

Dozviem sa...

Začiatok svetlej časti dňa 
nad väčšinou Európy, ale 
ešte tmavá časť dňa nad 
jej zvyškom

  Observatórium – stanica na 
pozorovanie astronomických 
a meteorologických úkazov.

SlovníčekNultý poludník v obser-
vatóriu v Greenwichi je 
znázornený vytvoreným 
pásom. Návštevníci sa 
tak môžu jednou nohou 
postaviť na západnú 
a druhou na východnú 
pologuľu.

V Kráľovskom 
observatóriu 
v Greenwichi 
sa v súčasnosti 
nachádza múzeum 
astronomických 
a navigačných 
prístrojov.

západná
pologuľa

východná
pologuľa

nultý poludník

  slnečnej sústave, planétach a ďalších objektoch,
  tom, prečo sa na Zemi strieda deň a noc,
  dĺžke otočenia Zeme okolo svojej osi,
  tom, čo spôsobuje zmenu ročných období.

Budem premýšľať o...

14 KAPITOLA 1     Planéta Zem

Pri prechode z jedného časové-

ho pásma do druhého je potreb-

né posúvať si čas na hodinkách. 

Smerom na východ sa posúva 

čas o 1 hodinu dopredu. Sme-

rom na západ sa posúva čas 

o 1 hodinu dozadu. 

Na 180. poludníku je dátumová 

hranica. Dohodou bolo stanove-

né, že sa tu mení nielen čas, ale 

i dátum. Ak postupujeme sme-

rom zo západu na východ, po 

Otázky a úlohy

1.   Vysvetlite slovné spojenie 
časové pásmo. 
Koľko časových pásem 
je na Zemi?

2.   Aký čas platí v rovnakom 
časovom pásme?

3.   Okolo ktorého poludníka 
vzniklo základné časové 
pásmo? Aký čas tu platí?

4.   Akým spôsobom je potreb-
né si posúvať čas na hodin-
kách pri prechode časovým 
pásmom?

5.   Vysvetlite, akým spôsobom 
sa mení dátum na dátumo-
vej hranici.

6.   Aký názov má čas, ktorý 
platí na území Slovenska? 
Aký časový rozdiel má oproti 
svetovému času? 

prekročení dátumovej hranice pridáme jeden deň. Ak smerujeme z východu 

na západ, tak po prekročení dátumovej hranice odpočítame jeden deň. 

Časové pásma majú svoje názvy. Napríklad v Európe sú štyri časové pásma 

nazvané západoeurópsky čas (tiež svetový čas, UTC), stredoeurópsky čas 

(UTC +1), východoeurópsky čas (UTC +2) a moskovský čas (UTC +3). 

V niektorých štátoch sa zavádza v letnom období úpra-

va času na letný čas. Na začiatku tohto obdobia sa 

čas upraví posunutím o 1 hodinu dopredu. Dôvodom 

zavádzania letného času je najmä lepšie využitie den-

ného svetla počas dňa. 

01.00
Los Angeles

04.00
New York

06.00
Rio de Janeiro

09.00
Londýn

10.00
Bratislava

12.00
Moskva

17.00
Peking

19.00
Sydney

Nultý poludník a pásmo svetového času Stredoeurópsky čas Dátumová hranica

– + –1
+1
deň
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hhoo pásma do druhého je potreb-

nnéé posúvať si čas na hodinkách.

SSSmmerom na východ sa posúva

ččaas o 1 hodinu dopredu. Sme-

rrooom na západ sa posúva čas

oo 11 hodinu dozadu. 

NNNaa 180. poludníku je dátumová 

hhraanica. Dohodou bolo stanove-

nnéé, že sa tu mení nielen čas, ale 

ii dddátum. Ak postupujeme sme-

rrooom zo západu na východ, po

Otázkky aaa úlohhy
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va času na letný čas. Na začiatku tohto obdobia sa

čas upraví posunutím o 1 hodinu dopredu. Dôvodom

zavádzania letného času je najmä lepšie využitie den-

ného svetla počas dňa. 
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Rotácia Zeme okolo svojej osi spôsobuje, že nikdy nemmôžeee byť k SSlnku oootooče-

ná celá plocha Zeme. V dôsledku rotácie sa strieda deeň a nnnoc. Ak je napppríkklad

na východnej pologuli svetlá časť dňa (deň), na opaačnej, západdnej poologuli 

je tmavá časť dňa (noc).

Vplyvom jednej rotácie Zeme okolo vlastnej osi sa všeetky body na zemmskkom 

povrchu otočia o 360° za 24 hodín. Zem tak ľudia roozdeelili na 224 čassoovýých 

pásem. Časové pásmo je tá časť Zeme, ktorá použžíva rrovnakýý čas. VV rrov-

nakom časovom pásme platí rovnaký pásmoový čas.

Základným časovým pásmom je pásmo rozprestierajúce ssa okolo zákklaadné-

ho, tzv. nultého poludníka (0. poludník). Prechádza Kráľľoovskýmm obseerrvaató-

riom v Greenwichi pri Londýne (Spojené kráľovstvo), ppretoo sa niekkedy nnazýva 

aj greenwichský poludník. V tomto pásme platí svetový čas.

Časové pásma1.

  jedna hodina predstavuje pooto-
čenie Zeme o 15°. Je to takzvaná
uhlová rýchlosť Zeme,

  časové pásma sú vytvorené okolo
poludníkov, myslených čiar sme-
rujúcich od severného k južnému
pólu, ale nekryjú sa s nimi celkom. 
Zohľadňujú sa aj hranice štátov či
oblastí. Niektoré štáty sveta majú
aj viac časových pásem.

Vedeli ste, že...?

 čo je to pásmový čas,
 kde sa nachádza základné 
časové pásmo,
 aký význam má dátumová 
hranica,
 v ktorom časovom pásme leží 
Slovensko.

Dozviem sa...

ZZačiatok svvetlej čaassti ddňa 
nnad väčšinnou Euróóppy, aale
eešte tmaváá časť dňňaa naad 
jjej zvyškomm

 OObservatóórium –– staannica na 
ppozorovanie astroonommických 
aa meteoroologickýých úúkazov.

SlovnníčekNultý poludník v obser-
vatóriu v Greenwichi je
znázornený vytvoreným 
pásom. Návštevníci sa 
tak môžu jednou nohou
postaviť na západnú 
a druhou na východnú 
pologuľu.

V Kráľovskom 
observatóriu 
v Greenwichi 
sa v súčasnosti
nachádza múzeum 
astronomických
a navigačných
prístrojov.

západná
pologuľa

východná
pologuľa

nultý poludník

 slnečnej sústtave, planéétach a ďďalších oobjektocch,,
 tom, prečo ssa na Zemi striedaa deň aa noc,
 dĺžke otočeniia Zeme okkolo svojjej osi,
 tom, čo spôssobuje zmmenu ročných oobbdobí.

Budem premýšľľať oo....
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Geografia  
  učebnice pre 5. - 9.  ročník ZŠ (1. – 4. roč. GOŠ)

 P. Bubelíny, G. Markusová

Geografi a v jedinečnom 
a atraktívnom šate!
Geografi a pre 2. stupeň ZŠ ponúka 

aktualizovanú formu zoznamovania sa 

s učivom geografi e. Táto séria učebníc 

komplexne pokrýva učivo druhého 

stupňa a je plne v súlade s iŠVP.

Pred žiakov predstupuje v atraktívnej 

a modernej úprave. Koncept stavia 

na názorných a pútavých vizuáloch, 

ktoré majú žiakom uľahčiť pochopenie 

učiva a odstrániť bariéry, ktoré by mohla 

spôsobiť abstraktnosť či naročnosť 

jednotlivých tém.

Séria ideálne pokrýva potrebu 

medzipredmetových vzťahov 

a poukazuje aj na aktuálne problémy 

súčasného sveta, ako sú ekológia, 

klimatické zmeny či rasizmus.

NOVINKA

Učebnica – ukážková dvojstrana

Učebnica – ukážková dvojstrana
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Súvisiace tituly – Pracovné zošity Geografi a pre 2. stupeň ZŠ

Členenie tém je prístupné a ľahko spracovateľné pre žiaka 

i pre učiteľa. Mapy, schémy a obrazové materiály sú informačne 

bohaté, učiteľovi poskytujú ideálne východisko pre prácu 

v rôznych fázach vyučovacej hodiny.

Učebnicu dopĺňa pracovný zošit Geografi a 5 s množstvom 

úloh. K nemu je v ponuke aj Zošit pre učiteľa s riešeniami.

U
če

b
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ic
a

 –
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á
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o

v
á
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v
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js
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a

n
a

Učebnica – ukážková dvojstrana

e 

Učebnica – ukážková dvojstrana

2.
STUPEŇ

Už za každých 

10 kusov jedného titulu 

dostane škola ďalší kus

 zadarmo

10 +1

ZOŠIT PRE UČITEĽA 

zadarmo,
ak si objednáte

20 ks pracovných 
učebníc.

20 +1
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Učebnica
  Obsahuje vyvodzovanie 

a aplikáciu jazykového 

a slohového učiva.

  Poskytuje prehľad gramatiky.

  Jej súčasťou sú ukážkové 

slohové útvary a námety 

na diskusiu o jazyku 

a komunikácii.

  Slúži ako východiskový 

materiál výučby.

Zošit pre študenta
  Nahrádza poznámkový zošit.

  Obsahuje premyslené 

vyvodzovacie, precvičovacie, 

aplikačné, tvorivé i problémové 

úlohy.

  Spája jazykové prostriedky 

s praktickou a efektívnou 

komunikáciou.

  Obsahuje prípravu na školské 

písomné práce, testy, rôzne 

typy jazykových produktov.

  Šetrí čas učiteľovi i žiakovi.

Zošit pre učiteľa
  Je totožný s pracovným 

zošitom.

  Obsahuje aj riešenia úloh 

a vysvetlenie ich zámeru.

  Poskytuje prehľadné 

vyznačenie hľadaných javov 

priamo v texte.

NOVÝ Slovenský jazyk 
pre stredné školy

 M. Caltíková a kol.
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ak si objednáte

20 ks pracovných 
zošitov.
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UŽ V SEPTEMBRI 

DOPLNKOVÉ 

MATERIÁLY

na stiahnutie
www.orbispictus.sk

www.e-orbispictus.sk

Zošit pre učiteľa – ukážková strana
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STREDNÉ
ŠKOLYŤahák 

NOVÝ Slovenský jazyk 
– ľahká cesta k maturite

 M. Caltíková, A. Polakovičová

Prehľadná pomôcka vhodná 

pri príprave na maturitu. Obsahuje 

všetko, čo budúci maturant potrebuje 

vedieť zo slovenského jazyka.

Ťahák je vhodný pre všetkých 

stredoškolákov, ktorých čaká 

maturita, alebo pre tých, ktorí ho 

chcú používať ako pomôcku 

na hodinách slovenčiny od 1. ročníka 

SŠ (5. ročníka GOŠ).

Obsahom nadväzuje na sériu 

učebníc a pracovných zošitov NOVÝ 

Slovenský jazyk pre stredné školy 

(M. Caltíková a kol.). Zohľadňuje 

cieľové požiadavky na maturantov 

zo slovenského jazyka a literatúry 

a je spracovaný v súlade s iŠVP.
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pre stredné školy

da Caalllltttttíííííkkkkooovvvvvááááá
bbbboooommmmííííír LLLááábbbaj
na Lauková
olakovičová

Citoslovcia (interjekcie)

Morfologické jazykové prostriedky

  neplnovýznamový neohybný slovný druh
  majú vetnočlenskú platnosť len v prípade, 
že zastupujú vo vete iný slovný druh

  vyjadrujú cit (jaj), vôľu (heš) alebo napodobňujú 
zvuky (cingi-lingi)

  môžu fungovať ako samostatné vety 
(Ach! Ha, už som ťa našla! )

K citoslovciam patria aj:
  zdvorilostné výrazy (vitajte...)
  pozdravy (dovidenia, zbohom, 
ahoj...)
  kliatie/zahrešenie (dočerta, do...)

Citoslovcia

                    podľa významu                                        podľa pôvodu

  vlastné  zvukomalebné prvotné druhotné (odvodené

    (onomatopoje)  z iného slovného druhu)

 citové  vôľové buch, cŕŕŕ, ach, beda, šmyk, pomoc,

 ach,  heš, ahoj, hú-hú, píp heš, hybaj

 joj, ó,  nech sa  bzzzz

 fuj  páči, do...

Z pravopisu citosloviec

 neustálený pravopis (citoslovcia typu hi-hi-hi/hihihi)
 zmeravené tvary písané dovedna (Dajsamisvete!)
 interpunkcia  oddeľovanie čiarkou od viet a súvetí (Ha, už som ťa našla!); veta s citoslov-

com má na konci výkričník; je možné uprostred vety zvýrazniť citoslovce výkričníkom (A on 
buch! a bol na zemi.)

Štylistické využitie citosloviec

  subjektívne jazykové štýly  umelecký štýl (dramatické rozprávanie, dialóg/monológ 
postavy, reč rozprávača); hovorový štýl (vyjadrovanie citov a pocitov, kontaktové slová; 
ekonomizácia textu)
  prostriedok komunikácie najmladších používateľov jazyka

Funkcia citoslovca vo vete 

Citoslovcia sú slová – vety. Môžu sa však objaviť aj vo 
funkcii podmetu, prísudku, vetného základu, predmetu 
a príslovkového určenia.

Citoslovcia vo vete

podmet

prísudok

slovesno-menný 

prísudok (bola hŕŕ )

vetný základ

predmet

príslovkové určenie

Stále počúvam to tvoje jaj. Obleč sa a šup do telocvične. 
Chýba nám práve nahrávačka. Halóóó! Ah, hrôza! Vždy si 
bola hŕŕ do všetkého. A nehraj len tak chachacha, lebo sa 
ozve hlasné fúj z publika.
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Publicistický štýl 

Masmediálna komunikácia

  objektívno-subjektívny hybridný jazykový štýl (informuje o faktoch a zároveň sa nevyhne 
individuálnemu alebo skupinovému pohľadu na tieto fakty); uplatňuje sa v prostriedkoch 
masovej komunikácie – médiách (noviny, časopisy, TV, rozhlas, internet)
  veľmi živý, dynamický štýl; rýchlo vznikajú nové útvary/žánre, zanikajú niektoré staršie 
a komunikačné prostriedky sa rýchlo modernizujú

Verejnosť
  prispôsobovanie obsahu a formy (zrozumiteľ-
nosť, spisovnosť, prehľadnosť) širokej verejnosti
  spisovné slová, nenáročné konštrukcie viet

Informatívnosť, vecnosť
  veľký podiel informácií 
  plnovýznamové slovné druhy, citáty

Aktuálnosť
  reakcia na aktuálne dianie 
  módne slová

Variabilnosť
  bohatstvo tém, kompozičná pestrosť; 
rozmanitosť jazykových prostriedkov 
  interaktivita: grafy, kontakt s redakciou, 
diskusie k článkom...

Presvedčivosť (snaha presvedčiť by sa 
nemala uplatňovať v spravodajstve)
  snaha ovplyvniť postoje, správanie 
a rozhodovanie adresáta

Znaky a výrazové prostriedky publicistického štýlu 

FUNKCIA

  aktuálne informovať
  poučiť
  ovplyvňovať
  presviedčať
  propagovať
  zabaviť

DEZINFORMAČNÉ MÉDIÁ

  manipulácia
  propaganda

KOMUNIKAČNÁ SFÉRA

  verejná sféra – masové 
komunikačné prostriedky: 
tlač, rozhlas, televízia, 
sociálne siete, internetové 
prostredie
  priama komunikácia: tlačová 
konferencia, interview, 
politická diskusia...
  nepriama komunikácia: tlač, 
internetový portál, televízia, 
rozhlas...

KOMUNIKANTI

      médiá                verejnosť

      médiá               súkromná
                               osoba

  médiá: redakcia (redaktori, 
moderátori), hovorcovia 
verejných inštitúcií, 
PR oddelenia, 
reklamné agentúry, 
súkromné osoby

  vyjadrenie názoru jedinca/skupiny
  výskyt príčinných viet, častíc, prísloviek, 
rečníckych otázok

Pseudodialogickosť
  bezprostredná reakcia v kontaktných 
rozhlasových, televíznych a internetových 
reláciách
  dialóg vedený nepriamo; očakávaná spät-
ná väzba na článok, video, fotografiu... 
(diskusné fóra)

Písomnosť
  tlačené noviny, časopisy, texty v elektro-
nických médiách doplnené sprievodným 
materiálom (infografika)
  dôsledná kompozícia

Ústnosť/vizuálnosť
  pripravené aj spontánne slohové útvary/
žánre  správy, videokomentáre, reportáže
  využitie dôrazu, intonácie, tempa, imidžu; 
grafické členenie, hudba
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VYBRALI SME PRE VÁS

Násobilka 
na každú lavicu

 E. Macáková, M. Števíková

Zbierka úloh na upevnenie a precvičenie spojov 

násobenia a delenia. Plná nápaditých slovných úloh, 

reťazoviek i klasických príkladov, ktoré učia žiakov 

riešiť situácie aj z bežného života.  Zošit 

je doplnený Zošitom pre učiteľa s riešeniami.  

ZOŠIT PRE UČITEĽA 

zadarmo,
ak si objednáte

20 ks pracovných 
zošitov.

20 +1

Vybrané slová
 D. Kovárová, A. Kurtulíková

Nápaditý a kvalitne spracovaný pracovný zošit s množstvom zaujímavých úloh 

na precvičenie dôležitého učiva tretieho ročníka – vybraných slov.  

VybranéVybranéslová

METODICKÉ 

POZNÁMKY

na stiahnutie
www.orbispictus.sk

v anotácii titulu.

py
šn

ý

Čítaj text. Vyhľadaj a slová s po .zakrúžkuj y/ý p1

18

Na skale sa vypínal pyšný hrad. Bol prepychovo zariadený.
Býval v ňom princ, ktorý spyšnel.
Rád sa pýšil prepychom a bohatstvom.
Ľudia ho pre jeho pýchu nemali radi.

Dali mu meno:                                                  .
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rešibaní žiaci z obce
si púšťali šarkany s vybranými slovami.
Vietor im však sfúkol písmená.

Pyšné Pýrovce

Zisti, aké vybrané slová boli na šarkanoch.
Slová napíš.
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Vieš, kto je to ? Napíš správnu odpoveď.pytač3

Správne písmen vo vyznačených slovách. Slová napíš.uprav poradie4

Doplň vybrané príbuznévhodné slovo alebo slovo.5

Ak niečo nebudeš vedieť, sa ma.

sa na odchod vlaku. Teta Irenka býva v

štvrti. Susedovie Janko k nám prišiel na

.

pstýja Otpajý

rpechypovje

ypatyčk Npýteaj sa ma na to!

Janka sa pri odpovedi                                  . Brázda pri plote je zaras-

tená                           . Pri speve sa často                            .

Za svoje skutky sa vždy                             .

Kvetinový záhon vyčistíme od                        .

19

Doplň alebo .y/ý i/í2

Deti sa p     šili svojimi výrobkami. Peter je p     lot. Drevo p     lili

elektrickou p     lou. Susedia majú prep     chovo zariadený byt.

V obývačke máme starý p     sací stroj. Si taká p     šná

ako páv. P     cha je priateľkou hlúposti.
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STUPEŇ
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2.
STUPEŇ

Cieľom pracovných zošitov je naučiť žiakov aplikovať zásady prosociálneho 

správania do rôznych oblastí života, ako je vzťah k práci, majetku, rodine, 

spoločnosti, prírode a pod.

Etická výchova                  
pracovné zošity pre 5. - 9.  ročník ZŠ

 T. Piovarčiová, D. Gogolová – 5. a 6. ročník 

 H. Macáková – 7. a 8. ročník

 D. Gogolová, Ľ. Bagalová – 9. ročník

Etika 6 obalka predna 2012 NOVA tlac.indd   1 7/20/12   9:43 AM

Obsahuje súbor aktivít pre každého žiaka rozpracovaný s prehľadne 

usporiadaným učivom na každú vyučovaciu hodinu podľa platného iŠVP. 

Etická výchova sa venuje problematike pozitívneho sebahodnotenia 

a hodnotenia iných. Pomáha riešiť vzťahy k sebe aj druhým, neúctu 

človeka k človeku, neznášanlivosť, násilie. Pomáha rozvíjať emocionálnu 

inteligenciu žiakov a zvýšiť atraktívnosť a vážnosť predmetu. 

Už za každých 

10 kusov jedného titulu 

dostane škola ďalší kus
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10 +1

UCELENÁ 

SÉRIA

P
ra

co
v

n
ý

 z
o

š
it

 p
re

 8
. r

o
č

n
ík

  –
 u

k
á

žk
o

v
á

 d
v

o
js

tr
a

n
a

Pracovný zošit pre 9. ročník  

– ukážková dvojstrana

ZDRAVÝZDRAVÝÝZDRAVÝZ
ŽIVOTNÝ ŽIVOTO ŠTTÝLÝLÝL

ZÁVISLOSS TI

AKO SSI
UUDRŽAŤ ZDDRAVVIE

VVZŤAHHY, LÁÁSKA,,
INTIMITTA

SÚVVISLOSTI 
VZŤŤAHOOV

O SPOOLOČČNÝCCH 
CCIEĽOCCH

PRAKTICKÉ
ČINY

O NELLÁÁTKKOVVEJ
ZÁVVISSLOOSTTI

FFAKKTYY FÁÁMMYY A 
AAKUU O TTABAA

ANNISSEA KKKABAA

JJE DOOBBRÉ ČO 
VVEDDIEŤŤV

O TOM, AKOO 
ZÁVISLOSŤ VZNIKÁZÁVISLOSŤ VZNIKÁÁ

O DEŠTTRRUKTÍVVNNYYCH
SPOLOOČČENSTTVVÁCCH

NEEZIŠTNOSŤŤ AKOO 
ŽIVOTNÁÁ STRAATÉGIA

ŽIVŽIVŽŽ

ETIETICE ÁCKKÁ ETICE ÁÁÁ
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Pracovný zošit pomáha učiteľovi:
 premyslene organizovať vyučovanie,

 prehlbovať sociálne a komunikačné zručnosti žiakov,

 rozvíjať tvorivosť, iniciatívnosť, koncentráciu a trpezlivosť,

 prepájať etickú výchovu s reálnym životom,

 rešpektovať individualitu a samostatnosť žiakov,

 upevňovať spoluprácu v triede a priateľstvo medzi žiakmi,

 napĺňať Bloomovu taxonómiu poznávacích cieľov.

METODICKÉ 

POZNÁMKY

na stiahnutie
www.orbispictus.sk

www.e-orbispictus.sk
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Prosociálnosť ako zložka vlastnej identity
Priateľstvo

Vtom sa zjavila líška.  
„Dobrý deň,“ povedala líška. „Dobrý deň,“  
zdvorilo odpovedal malý princ a obrátil sa.
„Kto si?“ spýtal sa malý princ.  
„Si veľmi pekná...“ „Ja som líška,“ povedala líška.  
„Poď sa so mnou hrať,“ navrhol jej malý princ.  
„Som taký smutný...“ 
„Nemôžem sa s tebou hrať,“ povedala líška. „Nie som skrotená.“ 
„Čo znamená skrotiť?“  
„Je to už takmer zabudnutá vec,“ povedala líška. „Znamená to vytvoriť putá.“ 
„Vytvoriť putá?“ 
„Pravdaže,“ povedala líška. „Ty si pre mňa zatiaľ len malý chlapec podobný stotisícom 
malých chlapcov. A nepotrebujem ťa. A ani ty ma nepotrebuješ. Ja som pre teba 
iba líška podobná stotisícom líšok. No ak si ma skrotíš, budeme jeden druhého 
potrebovať. Budeš pre mňa jediný na svete. Ja budem pre teba jediná na svete...“  
„Začínam rozumieť,“ povedal malý princ. „Jestvuje jedna kvetina... myslím, že si ma 
skrotila...“ 
„Prosím ťa... skroť si ma!“ povedala.  
„Veľmi rád,“ odpovedal malý princ, „ale nemám veľa času. Musím si nájsť priateľov 
a spoznať veľa vecí.“  
„Spoznáme len tie veci, ktoré si skrotíme,“ povedala líška. „Ľudia už nemajú čas, 
aby niečo spoznávali. Kupujú si u obchodníkov celkom hotové veci. Ale pretože 
nejestvujú obchodníci, čo by predávali priateľov, ľudia už priateľov nemajú.  
Ak chceš mať priateľa, skroť si ma!“ 
Tak si malý princ skrotil líšku.     (z knihy Malý princ)

 Ako vzniká medzi dvoma ľuďmi priateľstvo?
 Máš nejakého dobrého priateľa?
 Ako spoznáme, že je niekto je naším priateľom?

Prosociálnosť – znamená konať dobro bez nároku na uznanie a odmenu.  
Zahŕňa – spoluprácu, priateľstvo, pomoc, darovanie, delenie sa, solidárnosť.

Bez spolupráce nie je možné žiadne spolužitie s druhými ľuďmi. Vyžaduje si  
prekonať nedôveru, schopnosť ustúpiť, niekedy aj riskovať sklamanie...  
Je to správanie výhodné pre obidve strany, pretože spoluprácou sa naše sily násobia. 

Pomoc, darovanie, delenie sa zdanlivo prináša výhody len tomu druhému. Vedieť 
sa tešiť z dobra druhého, nezištne sa správať voči ľuďom, ktorých nepoznáme alebo 
sú našimi nepriateľmi – takéto správanie väčšinou nezostane bez odozvy. Pretvára 
medziľudské vzťahy i jednotlivcov, robí z nepriateľov priateľov, zlých mení na dobrých.

3.
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Priateľstvo
 Existuje veľa citátov o priateľstve. Prečítaj si teraz niektoré z nich a vyber 
dva, ktoré podľa teba najlepšie vystihujú priateľstvo.

 Priatelia sú ako hviezdy. Nie vždy ich vidno, ale vieme, že existujú.
  Priateľstvo je najväčší dar, aký môžeš dostať.

 Priatelia sú ako cukríky. Nie je dôležitý obal, ale náplň.
  Sebectvo je jed každého priateľstva. 

 Ozajstný priateľ je ako znamienko. Nikdy sa ho nezbavíš.
  Priateľ je ten, ktorý o tebe všetko vie, a predsa ťa ma rád.

 Priatelia sú príbuzní, ktorých si človek vyberá sám.
  Nehoda ukáže, či máš skutočného priateľa a či iba meno priateľa.

 Skús teraz aj ty napísať nejakú vetu, charakteristiku alebo krátke 
zamyslenie, čo je podľa teba priateľstvo, čo pre teba znamená byť 
skutočným priateľom. Vychádzaj z vlastných skúseností.

„Zbohom,“ povedal.  
„Zbohom,“ povedala líška. „Tu je moje tajomstvo.  
Je veľmi jednoduché: dobre vidíme iba srdcom.  
To hlavné je očiam neviditeľné.“  
„To hlavné je očiam neviditeľné,“  
opakoval malý princ, aby si to zapamätal.  
„Čas, ktorý si strácal pre svoju ružu, robí  
tvoju ružu takou dôležitou.“  
„Čas, ktorý som strácal pre svoju ružu...“  
opakoval malý princ, aby si to zapamätal.  
„Ľudia zabudli na túto pravdu,“ povedala líška.  
„Ale ty na ňu nesmieš zabudnúť. Ty budeš navždy zodpovedný za všetko, čo si skrotíš.  
Si zodpovedný za svoju ružu...“  
„Som zodpovedný za svoju ružu...“ opakoval malý princ, aby si to zapamätal.  
 (z knihy Malý princ)

Skúsim sa viac zamýšľať nad tým, čo môžem urobiť ja pre svojich priateľov,  
ako sa zamýšľať nad tým, čo oni urobili pre mňa.
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 MASMEDIÁLNE VPLYVY 

4. Masmédiá, médiá a ja

 Motto: „... médiá nie sú dnes len popisovateľom skutočnosti, ktorá sa deje mimo 

nich, ale samé sú jej tvorcami, kultúra v spoločnosti sa prispôsobuje ich existencii 

a pre generáciu násťročných sa stávajú doslova životným priestorom. Nevstúpiť  

do tohto priestoru by sme mohli prirovnať k rezignácii záhradníka na starostlivosť 

o záhradu len preto, že mu v nej začala bujnieť rastlina, ktorú nepozná a má z nej 

obavy. Tá rastlina pritom môže byť užitočná a pri dobrom postupe by mohla 

mnohým veciam v rámci záhrady či samotnému záhradníkovi pomôcť.“

Martin Brestovanský

 CIEĽ: Zamyslieť sa nad vlastným vzťahom k využívaniu  

informačno-komunikačných technológií. Rozvíjať kritické myslenie.

‚‚ Ak nebudeme obozretní, informačný vek môže utlmiť náš rast 

a spôsobiť trvalú pubertu mysle.‘‘ Shane Hipps, motivačný rečník a spisovateľ

Z vyjadrení autorov publikácie Digitálne deti:

„Namiesto toho, aby sa deti učili žiť v skutočnom živote, do ktorého patrí 

komunikácia s ľuďmi a príležitostný pocit nudy, dostávajú na zábavu 

digitálny svet... V roku 2000, teda predtým, než došlo k rozšíreniu mobilných 

a počítačových aplikácií, bol priemerný človek schopný sústrediť sa dvanásť 

sekúnd. Od tých čias sa naša schopnosť sústrediť sa skrátila o 40 percent.“ 

Čoraz viac detí sa o fungovaní sveta okolo seba učí z „obrazovky“ a nie 

v skutočnom živote zo zodpovednosti, domácich povinností a rodinných 

vzťahov. Deti riešia menej osobných problémov. Technológie nám všetko 

uľahčujú. Nepoznáme význam nejakého slova? Siahneme po počítači a nie 

po slovníku. Ak mám problém s násobením, siahnem po kalkulačke, keď sa 

nudím, stačí siahnuť po obľúbenej hre alebo webovej stránke a zabavím sa.

G. Chapman, A. Pellicane: Digitálne deti

 Premysli si odpoveď na otázku, aký osobný alebo vzťahový problém, prípadne 

nejakú konkrétnu úlohu súvisiacu so školskými povinnosťami,  

ti technológie pomohli vyriešiť. Svoju odpoveď napíš alebo nakresli.  

Ilustrácia môže byť v podobe komiksu s aspoň piatimi obrázkami.
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 Porozprávajte sa v dvojiciach o probléme z predchádzajúcej kapitoly 

a o spôsobe, ako ho riešili.

 Zdieľajte svoje názory v komunitnom kruhu.

 Zosumarizujte problémy celotriednej skupiny vhodné na riešenie 

prostredníctvom technológií a vytvorte dva zoznamy: 

Výhody riešenia  

prostredníctvom IKT

Nevýhody riešenia  

prostredníctvom IKT

Nádych, výdych, nádych, výdych, predklon, záklon, predklon, záklon.  

Počas nádychu, výdychu, predklonu a záklonu počítaj do šesť.

 Vytvor správu a komentár o zistených problémoch v triede a ich riešeniach. 

Postupuj podľa definícií z výkladového slovníka v závere kapitoly.

Správa

Komentár

 Čo ťa v úvodnom citovanom texte z publikácie Digitálne deti zarazilo  

alebo prekvapilo? Čo si sa dozvedel/-a?

Definície (z výkladového slovníka)

 SPRÁVA (tlačová) – aktuálna, vecná, presná, úplná, spoľahlivá, včasná  

a citovo neutrálna informácia

 KOMENTÁR – štylistický útvar, vyznačuje sa snahou o analytický prístup  

k problému (javu) aj subjektívnym pohľadom

 NETIKETA – (net = sieť, etiketa = zásady a pravidlá spoločenského správania)  

= súhrn pravidiel, ako sa správať pri medziľudskej komunikácii  

v e-mailovej pošte, pri chatovaní či v internetových diskusiách

 NETOLIZMUS – závislosť od moderných informačných technológií,  

závislosť od virtuálnych drog

Z. Bakošová (ed.): Terminologický výkladový slovník zo sociálnej pedagogiky

pictus.sk
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Premysli si odpoveď na otázku, aký osobný alebo vzťahový probblémmm, prípípadndnnee

nejakú konkrétnu úlohu súvisiacu so školskými povinnosťami, 

ti technológie pomohli vyriešiť. Svoju odpoveď napípíš alebo nakressli.

Ilustrácia môže byť v podobe komiksu s aspoň piatimi obrázkammi.

orbispictus.skk/e--oorbispipictuss.s.sksk
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1 kus Matematika – 1. diel, 1 kus Matematika – 2. diel 1 kus Geometria 1 balíček

Ešte výhodnejšie
v balíčku!
Pripravili sme pre vás výhodné balíčky, pri ktorých ušetríte ešte viac.
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Matematika
pre štvrtý roèník ZŠ
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MATEMATIKA GEOMETRIA



22 www.orbispictus.sk

NOVINKY 2021

Literárna súťaž ponúka výborný štartovací priestor pre mladých 

začínajúcich umelcov, o ktorých sa možno raz bude učiť! 

Už tento rok sa budete môcť prihlásiť do 7. ročníka literárnej súťaže 

a vyhrať tak možnosť publikovania svojej tvorby.

Tvorivosť a fantáziu autorov súťažných príspevkov bude 

posudzovať odborná porota tvorená osobnosťami literárneho 

sveta. Tá vyberie tie najlepšie tri diela v každej kategórii 

a na slávnostnom odovzdávaní vyhlási absolútneho víťaza.

Na stránke www.orbispictus.sk budete môcť vybrať príspevok, 

ktorý sa vám najviac páčil. Príspevok s najväčším počtom 

bodov získa Cenu verejnosti.

Slovo
Literárny zborník
víťazov súťaže 
v love slov

3. ročník
2017

SloooooooooSloooooooooooooooovo
že až

Literárny zborník 

2018 

Slovo

Slovo
literárna súťaž v love slov 
pre žiakov základných 
a stredných škôl

Prihlasovanie 

do 7. ročníka 

súťaže Slovo prebieha 

od 1. 10. 2021 

do 15. 12. 2021.
Máte doma 

mladý talent? 
Viac informácií na stránke 

www.orbispictus.sk.

Literárny zborník 

2019 

Slovo
Literárny zborník 

2020 

Slovo

Najlepšie príspevky z minulého ročníka 

vyšli v samostatnej publikácii SLOVO - 

Knižka najlepších literárnych diel 2020.

Autorkou knižky je absolútna víťazka 

4. ročníka literárnej súťaže Slovo, 

ktorá v čase jej písania bola ešte 

stredoškoláčkou.

Kamienok
 S. Jalčová

STOPA, KTORÚ
ZANECHÁM...

Téma
7. ročníka:
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Hľadáme pre vás to najlepšie! 

www. e-orbispictus.sk 

 Metodiky k vybraným titulom.

 Ukážky častí pracovných zošitov, úlohy, mapy, testy, prezentácie, 

online semináre.

 Videonahrávky, audionahrávky.

 Bonusové materiály pre učiteľov.

 Doplnkové materiály sú redakčne a odborne posúdené.

 Materiály pre žiakov so ŠVVP k vybraným titulom.
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Ako objednávať

 POŠTOVNÉ A BALNÉ 

NEPLATÍTE 

Internet – www.orbispictus.sk
Výhody objednávania cez internet:

  objednávate najrýchlejšie a najlacnejšie,

  ihneď vidíte cenu objednávky,

  máte prehľad o všetkých získaných bonusoch,

  potvrdenie objednávky a informácie o nej,

dostávate priamo do e−mailu.

1.  Prihláste sa
Prihláste sa do svojho osobného konta. Ak nie ste zaregistrovaný, vyplňte 

registračný formulár.

2.  Vyberte si tituly
Vyberte si tovar a vložte ho do košíka.  

Po kliknutí na ikonu košíka v hornom menu uvidíte prehľad titulov, 

ktoré ste vložili do nákupného košíka. Výhody ako 10+1 alebo 20+1 či iné vám budú 

pridelené automaticky.

3.  Fakturačné údaje a doručovacia adresa
 V ďalšom kroku skontrolujte fakturačné údaje a doručovaciu adresu.

4.  Vyberte si spôsob platby
 internetbanking vo VÚB alebo TB – platíte ihneď pri realizovaní objednávky;

 CardPay – platíte ihneď pri realizovaní objednávky. Túto formu použite, ak vlastníte 

platobnú kartu VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro alebo Diners Club;

  BANKOVÝM PREVODOM ALEBO POŠTOVOU POUKÁŽKOU 

5. Potvrdenie a odoslanie objednávky
V poslednom kroku uvidíte súhrn objednávky a potvrdzovacie tlačidlo.

Ak je všetko v poriadku, kliknite na [ Objednať ].

Platíte po dodaní tovaru. Faktúru a poštovú poukážku dostanete 

v balíku spolu s tovarom. Uhradíte ju poštovou poukážkou alebo prevodom 

na účet SK95 1100 0000 0026 2102 3669. Variabilný symbol: číslo faktúry.

Objednávací list
   Nájdete na našej stránke s možnosťou 

na stiahnutie a vytlačenie.

   Obsahuje bežné ceny. 

   Odporúčame používať nákup 

prostredníctvom e-shopu.

Vyplnený Objednávací list 
môžete poslať:

  e−mailom: odbyt@orbispictus.sk

Ešte výhodnejšie 

v predpripravených 

balíčkoch!

V prípade akýchkoľvek otázok nás 

neváhajte kontaktovať.

DISTRIBÚCIA

– objednávanie, fakturácia, predaj 

a dodanie tovaru

odbyt@orbispictus.sk

02/48 25 22 10

REDAKCIA

– príprava titulov, obsah titulov, 

záujem o spoluprácu

redakcia@orbispictus.sk

02/50 10 09 10

LISTÁREŇ

– literárna súťaž Slovo, hovorca

listaren@orbispictus.sk

HELPDESK

– problémy s prihlásením, s e-shopom 

0911 119 116

(v pracovných dňoch v čase od 09:00 do 14:00)

helpdesk@orbispictus.sk

Viac informácií na 
www.orbispictus.sk


